
1 

 

ТЕСТИ 

з навчальної дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

для студентів 3 курсу юридичного факультету 

Зміст 

Теоретичний блок ..................................................................................................................1 

Оберіть найбільш правильний варіант (чи варіанти) відповіді із запропонованих ....................... 1 

Юридична термінологія .......................................................................................................................... 1 

Юридична стилістика ............................................................................................................................ 12 

Особливості створення, редагування та перекладу юридичного текста .......................................... 33 

Доповніть твердження написавши слово або словосполучення (щонайбільше з трьох слів) у 

відповідному відмінку з дотриманням усіх вимог орфографії й пунктуації ................................. 46 

Юридична термінологія ........................................................................................................................ 46 

Юридична стилістика ............................................................................................................................ 47 

Практичний блок ................................................................................................................ 50 

Обрати правильну відповідь ............................................................................................................ 50 

Написати з дотриманням усіх орфографічних та пунктуаційних вимог ........................................ 64 

Встановіть відповідність у вигляді цифр .......................................................................................... 66 

Встановіть послідовність ................................................................................................................... 70 

 

 

Теоретичний блок 

Оберіть найбільш правильний варіант (чи варіанти) відповіді із 

запропонованих 

Юридична термінологія 

1. Твердження про те, що юридична термінологія — це сукупність термінів, 

котрі висловлюють поняття певної галузі науки й техніки, що сформувалися 

історично, взагалі — спеціальної сфери людських знань чи діяльності 

1. правильне 

2. неправильне 
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2. Юридичний термін – це категорія 

1. мови 

2. мислення 

3. дійсності 

4. сучасності 

3. Юридичне поняття – це категорія  

1. мови 

2. мислення 

3. дійсності 

4. сучасності 

4. Явище, яке підпорядковується державно-юридичним закономірностям – це 

категорія 

1. мови 

2. мислення 

3. дійсності 

4. сучасності 

5. Твердження про те, що юридичний термін позначає юридичне поняття 

1. правильне 

2. неправильне 

6. Твердження про те, що юридичний термін відображає юридичне поняття 

1. правильне 

2. неправильне 

7. Твердження про те, що юридичний термін містить юридичне поняття 

1. правильне 

2. неправильне 

8. Твердження про те, що юридичне поняття позначається юридичним терміном 

1. правильне 

2. неправильне 

9. Твердження про те, що юридичне поняття позначає юридичний термін 

1. правильне 

2. неправильне 

10. Твердження про те, що юридичне поняття відображає явище, яке 

підпорядковується державно-юридичним закономірностям 

1. правильне 

2. неправильне 

11. Твердження про те, що юридичне поняття позначає явище яке 

підпорядковується державно-юридичним закономірностям 

1. правильне 

2. неправильне 

12. Твердження про те, що юридичне поняття містить явище яке 

підпорядковується державно-юридичним закономірностям 

1. правильне 

2. неправильне 



3 

 

13. Твердження про те, що значення юридичного терміна повинні позначати 

ознаки юридичного поняття 

1. правильне 

2. неправильне 

14. Твердження про те, що ознаки юридичного поняття повинні відображати 

властивості явища, яке підпорядковується державно-юридичним 

закономірностям  

1. правильне 

2. неправильне 

15. Твердження про те, що ознаки юридичного поняття повинні позначати 

властивості явища, яке підпорядковується державно-юридичним 

закономірностям  

1. правильне 

2. неправильне 

16. Твердження про те, що ознаки юридичного поняття повинні відображати 

властивості явища, яке підпорядковується державно-юридичним 

закономірностям  

1. правильне 

2. неправильне 

17. Твердження про те, що значення юридичного терміна повинні відображати 

ознаки юридичного поняття 

1. правильне 

2. неправильне 

18. Твердження про те, що значення юридичного терміна повинні мати ознаки 

юридичного поняття 

1. правильне 

2. неправильне 

19. Твердження про те, що ознаки юридичного терміна повинні позначати 

значення юридичного поняття 

1. правильне 

2. неправильне 

20. Твердження про те, що властивості явища, яке підпорядковується державно-

юридичним закономірностям, повинні позначати ознаки юридичного поняття 

1. правильне 

2. неправильне 

21. Твердження про те, що лише юридичний термін має юридичну дефініцію 

1. правильне 

2. неправильне 

22. Твердження про те, що лише юридичне поняття має юридичну дефініцію 

1. правильне 

2. неправильне 

23. Твердження про те, що явище, яке підпорядковується державно-юридичним 

закономірностям, має юридичну дефініцію 
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1. правильне 

2. неправильне 

24. Твердження про те, що як юридичний термін, так і юридичне поняття мають 

юридичну дефініцію 

1. правильне 

2. неправильне 

25. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються такими 

юридичними термінами як юридична терміносистема і юридична 

термінологія 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

26. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються такими 

юридичними термінами як термінологія і юридична термінологія 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

27. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються такими 

юридичними термінами як юридична номенклатура і юридичний термін 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

28. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються такими 

юридичними термінами як юридична дефініція і визначення юридичного 

поняття 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

29. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються такими 

юридичними термінами як професіоналізм і юридичний термін 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

30. До ознак юридичного терміна належить   

1. багатозначність 

2. когнітивність 

3. інтерактивність 

4. однозначність 
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31. До ознак юридичного терміна належить 

1. дефінітивність 

2. когнітивність 

3. інтерактивність 

4. функціональність 

32. До ознак юридичного терміна належить 

1. юридична форма 

2. когнітивність 

3. функціональність 

4. системність 

33. До ознак юридичного терміна належить 

1. юридична форма 

2. зміст 

3. певна сфера застосування 

4. функціональність 

34. До структури поняття входять 

1. сигніфікат 

2. термін 

3. уявлення 

4. мислення 

35. До структури поняття входять 

1. синергія 

2. денотат 

3. уявлення 

4. термін 

36. До структури поняття входять 

1. мислення 

2. термін 

3. уявлення 

4. інтенсіонал 

37. До структури поняття входять 

1. уявлення 

2. відображення 

3. дефініція 

4. екстенсіонал 

38. До структури юридичних терміносистем входять 

1. терміносистема галузі права 
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2. терміносистема інституту права 

3. терміносистема нормативно-правового інституту 

4. терміносистема норми права 

39. До структури юридичних терміносистем входять 

1. терміносистема нормативно-правової галузі 

2. терміносистема інституту законодавства 

3. терміносистема нормативно-правового припису 

4. терміносистема галузі законодавства 

40. До структури юридичних терміносистем входять 

1. терміносистема галузі права 

2. терміносистема статті закону 

3. терміносистема інституту законодавства 

4. терміносистема джерела права 

41. До структури юридичних терміносистем входять 

1. терміносистема інституту права 

2. терміносистема галузевої теорії (науки) 

3. терміносистема інституту законодавства 

4. терміносистема галузі законодавства 

42. До гносеологічних факторів розвитку юридичних терміносистем відносять 

1. необхідність тлумачення норм права 

2. складність явищ, які позначаються юридичними термінами 

3. потребу у застосуванні норм права 

4. усвідомленні необхідності правового регулювання 

43. До гносеологічних факторів розвитку юридичних терміносистем відносять 

1. розвиток явищ, який викликає необхідність пошуку термінів для 

позначення нових понять 

2. розвиток правозастосувальної діяльності 

3. усвідомленні необхідності правового регулювання певних суспільних 

відносин 

4. регулювання певних суспільних відносин 

44. До спеціально-юридичних факторів розвитку юридичних терміносистем 

відносять 

1. складність явищ, які позначаються юридичними термінами 

2. особливості пізнання юридичних явищ 

3. усвідомленні необхідності правового регулювання певних суспільних 

відносин та її реалізація через створення тексту джерела права 
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4. усвідомленні необхідності правового регулювання певних суспільних 

явищ  

45. До спеціально-юридичних факторів розвитку юридичних терміносистем 

відносять 

1. складність явищ, які позначаються юридичними термінами 

2. усвідомленні необхідності заміни юридичного терміна який позначає 

юридичне поняття та реалізація цього через процедуру правотворчості  

3. усвідомленні необхідності правового регулювання певних суспільних 

відносин 

4. розвиток явищ та пізнання їх нових властивостей 

46. До ознак юридичних дефініцій належить така 

1. зміст дефініції містить усі ознаки дефінійованого поняття 

2. зміст дефініції містить найважливіші юридично значущі ознаки чи ознаку 

дефінійованого поняття 

3. зміст дефініції містить лише одну ознаку дефінійованого поняття 

4. зміст дефініції містить перелік ознак поняття 

47. До ознак нормативно-правових юридичних дефініцій належить така 

1. загальний характер для джерела права, нормативно-правової галузі або 

інституту 

2. загальний характер для юридичної науки 

3. загальний характер для джерела права 

4. загальний характер для галузі права 

48. До ознак юридичних дефініцій належить така 

1. форма викладу юридичної дефініції визначена у нормативно-правовому 

акті 

2. форма викладу юридичної дефініції визначена у міжнародних договорах 

3. форма викладу юридичної дефініції уніфікована у державному стандарті 

4. форма викладу юридичної дефініції не уніфікована 

49. До ознак юридичних дефініцій належить така 

1. тричленна структура – визначуване поняття, його ознаки, його зміст 

2. двочленна структура – визначуване поняття та його ознаки 

3. двочленна структура – визначення та ознаки 

4. тричленна структура – визначення, зміст та ознаки 

50. За джерелом юридичні дефініції поділяють на 

1. праворегулятивні 

2. нормативно-правові 

3. правозастосувальні  
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4. правотлумачні 

51. За джерелом юридичні дефініції поділяють на 

1. правотлумачні 

2. наукові 

3. правоконкретизаційні 

4. правозастосувальні 

52. Залежно від способу визначення поняття юридичні дефініції поділяють на 

1. родові 

2. видові 

3. родово-видові 

4. підвидові 

53. Залежно від способу визначення поняття юридичні дефініції поділяють на 

1. описові 

2. дискреційні 

3. формулювальні 

4. вербальні 

54. За сферою застосування юридичні дефініції поділяють на 

1. інституційні 

2. економічні 

3. міжнародноправові 

4. приватноправові 

55. За сферою застосування юридичні дефініції поділяють на 

1. публічноправові 

2. спеціалізовані 

3. систематизаційні 

4. структурні 

56. За сферою застосування юридичні дефініції поділяють на 

1. соціально-політичні 

2. приватноправові 

3. галузеві 

4. міжгалузеві 

57. За сферою застосування юридичні дефініції поділяють на 

1. загальносоціальні 

2. спеціально-юридичні 

3. загальномовні 

4. загальноправові 

58. За ступенем конкретності юридичні терміни поділяються на:  
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1. прості 

2. складні 

3. однозначні 

4. складені 

59. За ступенем конкретності юридичні терміни поділяють на: 

1. прості 

2. двоскладні 

3. однозначні 

4. запозичені 

60. За ступенем конкретності юридичні терміни поділяють на: 

1. двоскладні 

2. запозичені 

3. такі, що потребують тлумачення 

4. словосполучення 

61. За походженням юридичні терміни поділяють на: 

1. прості 

2. запозичені 

3. однозначні 

4. нормативні 

62. За походженням юридичні терміни поділяють на: 

1. комплексні (сконструйовані) 

2. наукові 

3. складні 

4. нормативні 

63. За галуззю використання юридичні терміни поділяються на  

1. звичайні 

2. прості 

3. однослівні 

4. нормативно-правові 

64. За галуззю використання юридичні терміни поділяються на  

1. звичайні 

2. наукові 

3. однослівні 

4. словникові 

65. За мовною структурою юридичні терміни поділяють на 

1. складні суфіксальні 

2. прості префіксальні 

3. прості 

4. кореневі 
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66. За мовною структурою юридичні терміни поділяють на 

1. складні суфіксальні 

2. складні 

3. складно-сурядні 

4. складно-спрощені 

67. За мовною структурою юридичні терміни поділяють на 

1. складені 

2. прості складені 

3. скоструйовані 

4. комплексні 

68. До способів творення юридичних термінів відносять: 

1. абревацію 

2. первинну номінацію 

3. вторинну номінацію 

4. відмінювання 

69. До способів творення юридичних термінів відносять: 

1. абревацію 

2. внутрішню будову слова 

3. відмінювання 

4. запозичення 

70. До способів творення юридичних термінів відносять: 

1. термінологічну абревацію 

2. формалізацію 

3. термінологічну деривацію 

4. відмінювання 

71. Про омонімію юридичної лексики йдеться, коли 

1. слово звучить однаково, але позначає різні поняття у різних 

терміносистемах 

2. слово звучить однаково, але позначає різні поняття у одній 

терміносиситемі 

3. одне слово позначає одне поняття 

4. одне слово позначає різні поняття 

72. Про синонімію юридичної лексики йдеться, коли 

1. слова називають одне і те саме явище 

2. слова називають різні явища і співвідносяться з різними поняттями 

3. слова називають одне і те саме явище і співвідносяться з одним поняттям 

4. слова називають одне і те саме явище, але співвідносяться з різними 

поняттями 
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73. Про полісемію юридичної лексики йдеться, коли 

1. одне слово має різні значення у різних терміносистемах 

2. одне слово має декілька значень в межах однієї терміносистеми 

3. одне слово позначає одне поняття 

4. одне поняття позначається одним словом 

74. Про антонімію юридичної лексики йдеться коли  

1. слова з протилежними значеннями співвіднесені з поняттями, котрі мають 

подібні властивості 

2. слова з протилежними значеннями співвіднесені з поняттями, котрі мають 

протилежні властивості 

3. слова співвіднесені з поняттями, котрі мають протилежні властивості 

4. слова співвіднесені з поняттями, котрі мають подібні властивості 

75. Правила використання синонімів у юридичній мові 

1. недопустимість синонімічної надмірності у юридичному тексті 

2. недопустимість використання синонімів у юридичному тексті 

3. допустимість використання синонімів у юридичному тексті лише за 

наявності вказівки на це правотворчого суб’єкта 

4. допустимість використання синонімів у юридичному тексті лише за 

наявності дозволу на це експертів-мовознавців 

76. Правила використання синонімів у юридичній мові 

1. недопустимість використання синонімів у юридичному тексті 

2. недопустимість використання квазісинонімів у юридичному тексті 

3. допустимість використання квазісинонімів у юридичному тексті за 

наявності об’єктивних підстав 

4. допустимість використання квазісинонімів у юридичному тексті за 

наявності субʼєктивних підстав 

77. Правила використання синонімів у юридичній мові 

1. допустимість синонімічної надмірності 

2. недопустимість використання синонімів у юридичному тексті 

3. недопустимість використання синоніму з неточним відтінком значення 

4. допустимість використання синоніму з неточним відтінком значення у 

юридичному тексті за наявності об’єктивних підстав 

78. Правила використання багатозначних слів у юридичній мові 

1. недопустимість використання багатозначності слова, яка не усувається в 

терміносистемі 

2. допустимість використання багатозначного слова 

3. недопустимість використання багатозначного слова 
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4. недопустимість використання багатозначності слова, яка усувається в 

терміносистемі 

79. Правила використання багатозначних слів у юридичній мові 

1. допустимість насичення юридичного тексту багатозначними словами 

2. недопустимість насичення юридичного тексту багатозначними словами  

3. допустимість насичення юридичного тексту багатозначними словами за 

наявності дозволу правотворчого суб’єкта 

4. допустимість насичення юридичного тексту багатозначними словами за 

наявності висновку експерта-мовознавця 

80. Правила використання антонімів у юридичній мові 

1. слід враховувати наявність антонімів слів 

2. антонімія не має істотного значення для юридичної мови 

3. протилежне за значенням слово може довільно замінюватися іншим 

словом 

4. протилежне за значенням слово не може довільно замінюватись іншим 

словом 

81. Правила використання антонімів у юридичній мові 

1. можуть протиставлятися багатозначні слова 

2. необхідно уникати протиставлення багатозначних слів 

3. протиставлення багатозначних слів можливе з дозволу субʼєкта 

правотворчості 

4. протиставлення багатозначних слів можливе з дозволу експерта-

мовознавця 

82. Правила використання антонімів у юридичній мові 

1. недопустимість насичення юридичного тексту багатозначними словами 

2. недопустимість використання синонімів у юридичному тексті 

3. можна протиставляти слова, які знаходяться у синонімічній залежності 

4. необхідно уникати протиставлення слів, які знаходяться у синонімічній 

залежності  

 

Юридична стилістика 

83. До ознак функціонального стилю мови належить: 

1. розділові знаки в реченні 

2. орфографія 

3. певні типові синтаксичні конструкції 

4. граматика 
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84. До ознак функціонального стилю мови належить: 

1. своєрідність побудови мовлення 

2. особливості орфографії 

3. особливості пунктуації 

4. своєрідність граматики 

85. До ознак функціонального стилю мови належить: 

1. пошук відповідників 

2. обмеженість та специфічність лексичного складу; 

3. особлива пунктуація 

4. специфіка граматики 

86. До ознак функціонального стилю мови належить: 

1. особлива сфера застосування та певні умова використання мовних засобів 

2. орфографія 

3. пошук відповідників 

4. граматика 

87. До особливостей офіційно-ділового стилю можна віднести 

1. сфера застосування – усне побутове мовлення 

2. вживання дієслів недоконаного виду у нормативно-правових актах 

доконаного виду у протоколах, індивідуальних актах 

3. використання аргументів 

4. використання метафор, риторичних запитань 

88. До особливостей офіційно-ділового стилю можна віднести 

1. широке вживання стандартних мовних зворотів 

2. вживання складених прийменників 

3. переважання дієслів 

4. використання риторичних запитань 

89. До особливостей офіційно-ділового стилю можна віднести 

1. вживання авторських метафор 

2. сфера застосування – офіційне спілкування 

3. наведення прикладів 

4. використання риторичних запитань 

90. До особливостей офіційно-ділового стилю можна віднести 

1. сфера застосування – усне побутове мовлення 

2. вживання спеціальної термінології 

3. прямий порядок слів у реченні,  

4. наведення прикладів 

91. До особливостей офіційно-ділового стилю можна віднести 
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1. вживання авторських метафор 

2. вживання віддієслівних іменників  

3. наведення прикладів 

4. ускладнені прості речення 

92. До особливостей офіційно-ділового стилю можна віднести 

1. вживання іменників чоловічого роду для позначення осіб жіночого роду за 

професією 

2. сфера застосування – неофіційне спілкування 

3. наведення прикладів для підтвердження своєї думки 

4. вживання дієприслівникових зворотів, особливо на початку речення 

93. До підстилів офіційно-ділового стилю у мовознавстві відносять 

1. систематизаційний 

2. контролюючий 

3. адміністративно-канцелярський 

4. змішаний 

94. До підстилів офіційно-ділового стилю у мовознавстві відносять 

1. законодавчий 

2. правореалізаційний 

3. правозастосувальний 

4. правотлумачний 

95. До підстилів офіційно-ділового стилю у мовознавстві відносять 

1. відновлювальний 

2. протокольний 

3. документальний 

4. міжнародний 

96. До особливостей наукового стилю у мовознавстві відносять: 

1. переважання загальновживаних слів 

2. переважання термінів  

3. відсутність повторів ключових слів 

4. використання засобів образності 

97. До особливостей наукового стилю можна віднести: 

1. побудова мовлення у формі діалогу 

2. переважання загальновживаних слів 

3. часте вживання віддієслівних іменників 

4. використання засобів образності 

98. До особливостей наукового стилю у мовознавстві відносять: 

1. широке використання суспільно-політичної лексики 
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2. часті повтори ключових слів 

3. відсутність повторів ключових слів 

4. переважання дієслів 

99. До особливостей наукового стилю у мовознавстві відносять 

1. переважання дієслів 

2. переважання простих речень 

3. переважання іменників, часте використання віддієслівних іменників 

4. інтернаціональні корені, префікси, суфікси 

100. До особливостей наукового стилю у мовознавстві відносять 

1. переважання загальновживаних слів 

2. не вживаються займенники і дієслова першої, другої особи однини; 

3. основні типи мовлення – опис і розмірковування. 

4. відсутність повторів ключових слів 

101. До особливостей наукового стилю у мовознавстві відносять 

1. однозначні слова, відсутність засобів образності; 

2. вживаються займенники і дієслова першої,другої особи однини 

3. основні типи мовлення – опис і розмірковування. 

4. основний тим мовлення − діалог 

102. До підстилів наукового стилю у мовознавстві відносять 

1. науково-офіційний 

2. науково-навчальний 

3. науково-розмовний 

4. науково-спрямований 

103. До підстилів наукового стилю у мовознавстві відносять 

1. науково-офіційний 

2. науково-комунікативний 

3. власне науковий 

4. науково-спрямований 

104. До підстилів наукового стилю у мовознавстві відносять 

1. науково-офіційний 

2. науково-популярний 

3. науково-розмовний 

4. науково-спрямований 

105. До особливостей публіцистичного стилю у мовознавстві відносять 

1. відсутність засобів, які надають емоційне забарвлення тексту 

2. композиційність, смислове виокремлення найважливіших частин 

висловлювання 
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3. сфера застосування – побутове мовлення 

4. широко використовується спеціальна технічна лексика 

106. До особливостей публіцистичного стилю у мовознавстві відносять такі 

1. широко використовуються кліше та стандартизовані звороти 

2. наявність реквізитів тексту 

3. вживання дієслів у формі інфінітиву 

4. використання образних засобів з емоційним забарвленням  

107. До особливостей публіцистичного стилю у мовознавстві відносять такі 

1. міждисциплінарний характер 

2. наявність засобів, які створюють стандартизованість тексту тексту 

3. широко використовується суспільно-політична лексика  

4. широко використовується спеціальна технічна лексика 

108. До особливостей публіцистичного стилю у мовознавстві відносять 

1. мета – інформування та вплив на людину  

2. мета – вплив на людину 

3. сфера застосування – побутове мовлення 

4. мета – застосування юридичних норм 

109. До особливостей публіцистичного стилю у мовознавстві відносять 

1. застосування стандарту доказування «поза межами розумних сумнівів» 

2. відсутність засобів, які надають логічне забарвлення тексту 

3. логічна доказовість тверджень 

4. відсутність формальної логіки у викладі думок 

110. До підстилів публіцистичного стилю у мовознавстві відносять 

1. стиль гуморески 

2. стиль фейлетонів 

3. стиль есе 

4. стиль радіо 

111. До підстилів публіцистичного стилю у мовознавстві відносять 

1. публіцистично-популярний 

2. художньо-публіцистичний стиль 

3. неофіційно-публіцистичний 

4. офіційно-публіцистичний стиль 

112. До підстилів публіцистичного стилю у мовознавстві відносять 

1. навчально-публіцистичний стиль 

2. неофіційно-публіцистичний стиль 

3. офіційно-публіцистичний стиль 

4. науково-публіцистичний стиль 
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113. До підстилів публіцистичного стилю у мовознавстві відносять 

1. стиль ЗМІ 

2. стиль нарису 

3. стиль радіо 

4. стиль памфлету 

114. До особливостей розмовного стилю у мовознавстві відносять такі  

1. усна або письмова форми спілкування; 

2. усна форма спілкування; 

3. підготовленість до спілкування; 

4. пошук спеціальних джерел для підготовки до спілкування 

115. До особливостей розмовного стилю у мовознавстві відносять такі  

1. безпосередня участь у спілкуванні; 

2. опосередкована участь у спілкуванні  

3. усна або письмова форми спілкування; 

4. письмова форма спілкування 

116. До особливостей розмовного стилю у мовознавстві відносять такі  

1. використання кліше та стандартизованих зворотів 

2. письмовий характер спілкування 

3. непідготовленість до спілкування; 

4. підготовка до спілкування 

117. До особливостей розмовного стилю у мовознавстві відносять такі  

1. осмислення можливих контраргументів на зауваження опонента 

2. складання плану спілкування 

3. використання усталених словосполучень-стандартів 

4. уживання невербальних та позамовних засобів; 

118. До особливостей розмовного стилю у мовознавстві відносять такі  

1. прості, переважно короткі речення 

2. складні речення 

3. вживання стандартизованих зворотів 

4. часте використання кліше 

119. До особливостей розмовного стилю у мовознавстві відносять такі  

1. переважання складних речень 

2. вживання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів є обов’язковим 

3. потенційна можливість відразу уточнити незрозуміле, закцентувати 

головне 

4. формалізація мовлення 

120. До особливостей розмовного стилю у мовознавстві відносять такі  
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1. часто використовується іменники, які домінують у мовленні 

2. не допускається вживання займенників першої особи однини і множини 

3. вживаються дієслова лише доконаного виду 

4. немає переважання іменників над дієсловом – часто використовують 

дієслова 

121. До особливостей розмовного стилю у мовознавстві відносять такі  

1. часто використовується іменники, які домінують у мовленні 

2. не допускається вживання займенників першої особи однини і множини 

3. вживаються дієслова лише доконаного виду 

4. часте вживання різноманітних займенників 

122. До особливостей розмовного стилю у мовознавстві відносять такі  

1. домінує спеціальна термінологія 

2. не допускається вживання займенників першої особи однини і множини 

3. вживаються дієслова лише доконаного виду 

4. заміна термінів розмовними словами. 

123. До підстилів розмовного стилю у мовознавстві відносять 

1. стиль ЗМІ 

2. розмовно-побутовий 

3. стиль есе 

4. усне мовлення 

124. До підстилів розмовного стилю у мовознавстві відносять 

1. розмовно-офіційний 

2. стиль фелейтону 

3. розмовно-публіцистичний 

4. розмовно-науковий 

125. До особливостей мови правотворчості можна віднести 

1. велика кількість спеціальних термінів 

2. присудок часто вживається у формі інфінітива 

3. використання порівнянь 

4. переважання дієслів над іменниками 

126. До особливостей мови правотворчості можна віднести 

1. часте використання займенників 

2. присудок часто вживається у формі розщепленого присудка 

3. у реченнях вживається лише простий присудок 

4. використовуються мовні засоби образності 

127. До особливостей мови правотворчості можна віднести 

1. не допускається вживання термінів, котрі позначають оцінні поняття 



19 

 

2. переважання спеціальної термінології, що належить до інших галузей 

3. переважання термінів, утворених через термінологізацію 

загальновживаних слів 

4. не допускається вживання багатозначних слів 

128. До особливостей мови правотворчості можна віднести 

1. потрібно використовувати повтори 

2. домінують прості присудки 

3. речення формулюються у майбутньому часі 

4. у мові правотворчості повтори допускаються у виняткових випадках; 

129. До особливостей мови правотворчості можна віднести 

1. не допускається вживання термінів, які позначають оцінні поняття 

2. вживання збірних іменників  

3. речення формулюються у майбутньому часі 

4. переважають авторські метафори 

130. До особливостей мови правотворчості можна віднести 

1. вживання простих присудків 

2. недопустимість вживання багатозначних слів 

3. велика кількість спеціальних термінів 

4. у мові правотворчості вживаються слова, що позначають оцінні поняття 

131. До особливостей професійної юридичної мови можна віднести: 

1. зобов’язувально-приписувальний характер 

2. повідомлення про факти може бути неточним 

3. відсутність термінів, що позначають оцінні поняття 

4. наявність стилістичних фігур, що створюють динамізм мовлення і 

емоційний вплив на реципієнтів мовлення 

132. До особливостей професійної юридичної мови можна віднести: 

1. основна функція усного чи письмового мовлення – створення загальних 

правил поведінки 

2. основна функція усного чи письмового мовлення – створення 

індивідуальних правил поведінки 

3. основна функція усного чи письмового мовлення – інформування для 

переконання, поширення інформації, логічного обґрунтування 

4. основна функція мовлення – комунікування. 

133. До особливостей професійної юридичної мови можна віднести: 

1. точність у фактах та обмежена метафоризація термінів 

2. приблизність у викладі фактів 

3. приблизність у викладі фактів та довільна метафоризація термінів 



20 

 

4. авторські метафори 

134. До особливостей професійної юридичної мови можна віднести: 

1. використовуються загальні формулювання 

2. використовуються пестливі чи грубі слова 

3. відсутність багатозначних слів, що створюють незрозумілість тексту 

4. дієслово переважає над іменником 

135. До особливостей професійної юридичної мови можна віднести: 

1. використання розмовного мовлення при описі поведінки 

2. використання стандартизованих зворотів при описі поведінки 

3. психологізм при вивченні поведінки, особистісних характеристик та 

душевного стану особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, у судовому 

процесі; 

4. відсутність психологізму при вивченні поведінки 

136. До особливостей мови юридичної науки можна віднести: 

1. безособовість викладу думки 

2. відсутність термінів 

3. питальні конструкції 

4. форма викладу діалогічна 

137. До особливостей мови юридичної науки можна віднести: 

1. безособовість викладу думки 

2. відсутність термінів 

3. питальні конструкції 

4. форма викладу діалогічна 

138. До особливостей мови юридичної науки можна віднести: 

1. використання багатозначних слів 

2. наявність термінів та абревіатур  

3. питальні конструкції 

4. форма викладу діалогічна 

139. До особливостей мови юридичної науки можна віднести: 

1. часте використання дієслів 

2. відсутність термінів 

3. структурованість тексту 

4. форма викладу діалогічна 

140. До особливостей мови юридичної науки можна віднести: 

1. безособовість викладу думки 

2. відсутність термінів 

3. оформлення списку використаних джерел за абеткою 
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4. оформлення списку використаних джерел за типами документів 

141. До особливостей мови правозастосувальних актів можна віднести: 

1. субʼєктивність викладу думки 

2. відсутні норми щодо структури та композиційних частин 

правозастосувального акту 

3. більшість документів складається від третьої особи, часто застосовується 

пасивна форма викладу 

4. використовується жаргонна лексика 

142. До особливостей мови правозастосувальних актів можна віднести: 

1. субʼєктивність викладу думки 

2. відсутні норми щодо структури та композиційних частин 

правозастосувального акту 

3. більшість документів складається від третьої особи, часто застосовується 

пасивна форма викладу 

4. обʼєктивність викладу інформації, що досягається відсутністю емоційного 

забарвлення 

143. До особливостей мови правозастосувальних актів можна віднести: 

1. субʼєктивність викладу думки 

2. відсутні норми щодо структури та композиційних частин 

правозастосувального акту 

3. обмежене використання дієслів першої та другої особи, особових 

займенників  

4. використовується жаргонна лексика 

144. До особливостей мови правозастосувальних актів можна віднести: 

1. субʼєктивність викладу думки 

2. загальноприйняті форми викладу – правозастосувальні стандарти 

3. відсутні норми щодо структури та композиційних частин 

правозастосувального акту 

4. більшість документів складається від третьої особи, часто застосовується 

пасивна форма викладу 

145. До особливостей мови правозастосувальних актів можна віднести: 

1. субʼєктивність викладу думки 

2. відсутні норми щодо структури та композиційних частин 

правозастосувального акту 

3. певне розташування структурно-композиційних частин 

4. використовується жаргонна лексика 

146. До особливостей мови правореалізаційних актів можна віднести: 
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1. наявність суперечностей у тексті 

2. використання засобів образності 

3. уживання мовних штампів з перевагою багатокомпонентних мовних 

конструкцій 

4. відсутність правил і усталених норм щодо форми і структури 

правореалізаційного акта 

147. До особливостей мови правореалізаційних актів можна віднести: 

1. наявність суперечностей у тексті 

2. узгодженість частин тексту, відсутність суперечностей  

3. довільна форма викладу, відсутність стандартів 

4. відсутність правил і усталених норм щодо форми і структури 

правореалізаційного акта 

148. До особливостей мови правореалізаційних актів можна віднести: 

1. наявність суперечностей у тексті 

2. використання засобів образності 

3. конкретність, логічний виклад матеріалу  

4. відсутність правил і усталених норм щодо форми і структури 

правореалізаційного акта 

149. До особливостей мови правореалізаційних актів можна віднести: 

1. наявність суперечностей у тексті 

2. використання засобів образності 

3. єдність нумерації забезпечує цілісність документа загалом 

4. відсутність правил і усталених норм щодо форми і структури 

правореалізаційного акта 

150. До особливостей мови правореалізаційних актів можна віднести: 

1. наявність суперечностей у тексті 

2. використання засобів образності 

3. обґрунтоване вживання мовних засобів 

4. домінування дієслів 

151. До особливостей мови правореалізаційних актів можна віднести: 

1. наявність суперечностей у тексті 

2. використання засобів образності 

3. відсутність правил і усталених норм щодо форми і структури 

правореалізаційного акта  

4. використання повторів, кліше та стандартних мовних зворотів для 

забезпечення зрозумілості тексту  

152. До особливостей мови правореалізаційних актів можна віднести: 
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1. наявність суперечностей у тексті 

2. використання засобів образності 

3. уживання мовних штампів з перевагою багатокомпонентних мовних 

конструкцій 

4. відсутність правил і усталених норм щодо форми і структури 

правореалізаційного акта 

153. До особливостей мови правореалізаційних актів можна віднести: 

1. наявність суперечностей у тексті 

2. використання засобів образності 

3. відсутність правил і усталених норм щодо форми і структури 

правореалізаційного акта  

4. використання впроваджених термінів, які мають широку сферу 

застосування  

154. До особливостей мови правореалізаційних актів можна віднести: 

1. наявність суперечностей у тексті 

2. використання засобів образності 

3. широке використання простих поширених речень, часто ускладнених 

однорідними, відокремленими, вставними членами речення  

4. відсутність правил і усталених норм щодо форми і структури 

правореалізаційного акта 

155. До особливостей мови правореалізаційних актів можна віднести: 

1. наявність суперечностей у тексті 

2. використання засобів образності 

3. частково дублюються мовні засоби мови правотворчості  

4. відсутність правил і усталених норм щодо форми і структури 

правореалізаційного акта 

156. До особливостей мови правореалізаційних актів можна віднести: 

1. наявність суперечностей у тексті 

2. використання засобів образності 

3. уживання мовних штампів з перевагою багатокомпонентних мовних 

конструкцій 

4. відсутність правил і усталених норм щодо форми і структури 

правореалізаційного акта 

157. До особливостей мови правотлумачних актів можна віднести: 

1. використання особових займенників при формулюванні речень 

2. об є̓ктивність викладу, що досягається повною відсутністю емоційного 

забарвлення 
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3. неузгодженістю частин тексту,  

4. наявність риторичних запитань 

158. До особливостей мови правотлумачних актів можна віднести: 

1. використання особових займенників при формулюванні речень 

2. частково застосовуються мовні засоби, характерні для правотворчих актів 

3. неузгодженістю частин тексту,  

4. використання аналогії 

159. До особливостей мови правотлумачних актів можна віднести: 

1. використання особових займенників при формулюванні речень 

2. субʼєктивність викладу  

3. за потреби можуть використовуватися мовні засоби наукового стилю 

4. наявність риторичних звернень 

160. До особливостей мови правотлумачних актів можна віднести: 

1. питальні конструкції 

2. наявність риторичних запитань 

3. використання аналогії 

4. певне розташування структурно-композиційних частин зумовлене 

нормативно встановленою формою правотлумачного акт. 

161. До особливостей мови правотлумачних актів можна віднести: 

1. використання особових займенників при формулюванні речень 

2. розташування структурно-композиційних частин не уніфіковане 

3. вживання слів чи термінів, котрі конкретизують зміст оцінних понять  

4. суб’єктивність викладу інформації 

162. До особливостей мови правотлумачних актів можна віднести: 

1. використання особових займенників при формулюванні речень 

2. безособова форма викладу думки  

3. неузгодженістю частин тексту  

4. наявність риторичних запитань 

163. До особливостей мови правотлумачних актів можна віднести: 

1. використання особових займенників при формулюванні речень 

2. загальноприйняті форми викладу, які характерні для правотворчих актів  

3. загальноприйняті форми викладу, які є поєднанням правотворчих та 

правозастосовних 

4. загальноприйняті форми викладу, які дублюють правозастосоувальні 

164. До засобів аргументації можна віднести: 

1. діалекти 

2. архаїзми 
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3. іншомовні слова 

4. метафори 

165. До засобів аргументації можна віднести: 

1. діалекти 

2. архаїзми 

3. наведення прикладів 

4. іншомовні слова 

166. До засобів аргументації можна віднести: 

1. фразеологізми 

2. архаїзми 

3. іншомовні слова 

4. аналогія 

167. До засобів аргументації можна віднести: 

1. питальні конструкції 

2. діалекти 

3. архаїзми 

4. іншомовні слова 

168. До засобів аргументації можна віднести: 

1. діалекти 

2. фразеологізми 

3. іншомовні слова 

4. конструкції, що спонукають до дії 

169. До засобів аргументації можна віднести: 

1. наведення прикладів 

2. архаїзми 

3. неологізми 

4. спеціальні терміни 

170. До прийомів аргументації можна віднести: 

1. побудова простих речень 

2. лише прямий порядок слів у реченні 

3. ускладнення синтаксичної структури 

4. відсутність взаєморозуміння аргументатора і адресата 

171. До прийомів аргументації можна віднести: 

1. перепозначення поняття 

2. лише прямий порядок слів у реченні 

3. встановлення обовʼязку 

4. взаєморозуміння аргументатора і адресата 
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172. До прийомів аргументації можна віднести: 

1. варіації способу введення тези 

2. лише прямий порядок слів у реченні 

3. встановлення обов’язку 

4. взаєморозуміння аргументатора і адресата 

173. З наведеного переліку оберіть види аргументації: 

1. гносеологічна 

2. емоційна 

3. епістемологічна 

4. мовна 

174. З наведеного переліку оберіть види аргументації: 

1. логічна 

2. мовна 

3. мовно-логічна 

4. філологічна 

175. З наведеного переліку оберіть види аргументації: 

1. дологічна 

2. гносеологічна 

3. прагмалінгвістична 

4. діалектична 

176. З наведеного переліку оберіть види аргументації: 

1. позалогічна 

2. обʼєднувальна 

3. породжувальна 

4. зважувальна 

177. З наведеного переліку оберіть необхідні умови успіху усної 

аргументації: 

1. потрібно врахувати позамовні фактори 

2. потрібно опрацювати спеціальну літературу 

3. потрібно вміти грамотно писати 

4. потрібно враховувати технічні моменти підготовки до аргументування 

178. З наведеного переліку оберіть необхідні умови успіху усної 

аргументації: 

1. потрібно вміти грамотно писати 

2. потрібно знати мовні засоби і вміти користуватися ними з урахуванням 

закономірностей побудови і сприйняття мовлення; 

3. потрібно опрацювати спеціальну літературу 
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4. потрібно враховувати позамовні фактори 

179. З наведеного переліку оберіть необхідні умови успіху усної 

аргументації: 

1. потрібно добре знати предмет розмови 

2. потрібно вміти грамотно писати 

3. потрібно опрацювати спеціальну літературу 

4. потрібно відповісти на запитання аудиторії 

180. З наведеного переліку оберіть необхідні умови успіху усної 

аргументації: 

1. потрібно відповісти на запитання аудиторії 

2. потрібно опрацювати спеціальну літературу 

3. потрібно переконувати адресатів у тому, що сам вважаєш істинним; 

4. потрібно переконувати адресатів мовлення 

181. З наведеного переліку оберіть особливості письмової аргументації: 

1. аргементатор шукає аргументи; 

2. аргументатор обирає основну тезу, яка підлягає доведенню; 

3. аргументатор обирає основну тезу, яка підлягає доведенню, та відповідний 

фактичний матеріал; 

4. аргументатор обирає відповідний фактичний матеріал. 

182. З наведеного переліку оберіть особливості письмової аргументації: 

1. аргументаторшукає аргументи; 

2. аргументатор визначає послідовність викладу; 

3. аргументатор групує доводи за значущістю; 

4. аргументатор визначає послідовність викладу, групує доводи за 

значущістю або за іншим принципом; 

183. З наведеного переліку оберіть особливості письмової аргументації: 

1. аргументатор обирає основну тезу, яка підлягає доведенню; 

2. аргументатор визначає послідовність викладу; 

3. аргументатор остаточно формує думки у висловлювання, використовує 

лексико-граматичний стандарт письмового мовлення. 

4. аргуметатор шукає аргументи. 

184. Оберіть правила завершення професійної комунікації: 

1. ініціатива завершення у разі різного статусу суб є̓ктів має належати особі 

жіночої статі 

2. ініціатива завершення у разі різного статусу субʼєктів має належати особі 

чоловічої статі 
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3. ініціатива завершення у разі різного статусу суб є̓ктів маєбути досягнута 

шляхом компромісу 

4. ініціатива завершення у разі різного статусу субʼктів має належати особі 

старшого віку 

185. Оберіть правила завершення професійної комунікації: 

1. ініціатива завершення у разі різного статусу субʼктів має належати  

2. ініціатива завершення у разі різного статусу субʼєктів має належати особі 

чоловічої статі 

3. ініціатива завершення у разі різного статусу суб є̓ктів має належати 

особі, вищій за соціальним статусом;  

4. ініціатива завершення у разі різного статусу суб є̓ктів має бути досягнута 

шляхом компромісу. 

186. Оберіть правила завершення професійної комунікації: 

1. ініціатива завершення у разі різного статусу суб є̓ктів має бути досягнута 

шляхом компромісу 

2. слід підсумувати результати спілкування 

3. потрібно висловити надію на подальшу співпрацю 

4. потрібно залишити співрозмовнику подарунок 

187. З наведеного переліку оберіть невербальні засоби комунікації:  

1. речення 

2. словосполучення 

3. жест 

4. міміка 

188. З наведеного переліку оберіть невербальні засоби комунікації:  

1. речення 

2. словосполучення 

3. жест 

4. міміка 

189. З наведеного переліку оберіть невербальні засоби комунікації:  

1. речення 

2. поза 

3. позиція 

4. погляд 

190. З наведеного переліку оберіть невербальні ритміко-інтонаційні засоби 

комунікації:  

1. темп голосу 

2. жест 
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3. тембр голосу 

4. міміка 

191. З наведеного переліку оберіть невербальні ритміко-інтонаційні засоби 

комунікації:  

1. тональність 

2. інтонація 

3. поза 

4. міміка 

192. З наведеного переліку оберіть невербальні ритміко-інтонаційні засоби 

комунікації:  

1. жести 

2. поза 

3. гучність голосу 

4. міміка 

193. З наведеного переліку оберіть складові структури судової:  

1. учасники комунікації 

2. об’єкт комунікації 

3. зміст комунікації 

4. метод комунікації 

194. З наведеного переліку оберіть складові структури судової комунікації: 

1. приклад 

2. суд 

3. зміст комунікації 

4. метод комунікації 

195. З наведеного переліку оберіть складову судової комунікації: 

1. предмет комунікації 

2. об’єкт комунікації 

3. позиції сторін 

4. зміст комунікації 

196. З наведеного переліку оберіть складові структури судової комунікації: 

1. сторони комунікації 

2. приклад комунікації 

3. зміст комунікації 

4. метод комунікації 

197. З наведеного переліку оберіть складову судової комунікації: 

1. предмет комунікації 

2. об’єкт комунікації 
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3. ціль комунікації 

4. зміст комунікації 

198. З наведеного переліку оберіть складову судової комунікації: 

1. предмет комунікації 

2. предмет спору 

3. об’єкт комунікації 

4. зміст комунікації 

199. З наведеного переліку оберіть складову судової комунікації: 

1. причини комунікації 

2. предмет комунікації 

3. умови комунікації 

4. зміст комунікації 

200. З наведеного переліку оберіть складову судової комунікації: 

1. предмет комунікації 

2. об’єкт комунікації 

3. матеріальний зміст 

4. процесуальна форма 

201. З наведеного переліку оберіть мовно-процесуальні форми судової 

комунікації: 

1. пояснення сторін  

2. питання свідкам 

3. питання обвинуваченому 

4. діалог з адвокатом 

202. З наведеного переліку оберіть мовно-процесуальні форми судової 

комунікації: 

1. діалог з суддею 

2. питання підсудному 

3. питання сторін одна до одної  

4. заявлення клопотань  

203. З наведеного переліку оберіть мовно-процесуальні форми судової 

комунікації: 

1. дебати,  

2. суперечки 

3. репліки 

4. риторичні запитання 

204. З наведеного переліку оберіть тип питань у судовій комунікації: 

1. змагальні 
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2. окличні 

3. комбіновані 

4. повні диктальні питання 

205. З наведеного переліку оберіть тип питань у судовій комунікації: 

1. змагальні 

2. часткові диктальні питання  

3. комбіновані 

4. окличні 

206. З наведеного переліку оберіть тип питань у судовій комунікації: 

1. змагальні 

2. повні модальні 

3. модальні 

4. часткові модальні 

207. До правил мовного оформлення питань в судовій комунікації 

відносять: 

1. Питання повинно бути предметним 

2. Питання маю бути відкритим 

3. Питання має бути нейтральним 

4. Питання має бути логічним 

208. До правил мовного оформлення питань в судовій комунікації 

відносять: 

1. Питання повинно бути чітко сформульованим і зрозумілим 

2. Питання має бути простим 

3.Питання має бути продуманим 

4.Питання має бути аргументованим 

209. З наведеного переліку оберіть особливості судової комунікації в 

цивільному процесі: 

1. залежність від диспозитивного методу цивільно-правового регулювання у 

зв’язку з процесуальними принципами рівності та змагальності; 

2. мовна об’єктивність сторін та абсолютна свобода їх мовленнєвої 

поведінки; 

3. відсутність напруженості у стосунках між сторонами; 

4. слововживання, близьке до офіційно-ділового мовлення в усних діалогах 

210. З наведеного переліку оберіть особливості судової комунікації в 

цивільному процесі: 

1. залежність від імперативного методу правового регулювання у зв’язку з 

процесуальними принципами рівності та змагальності; 
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2. мовна об’єктивність сторін та свобода їх мовленнєвої поведінки; 

3. підвищена емоційна напруженість у стосунках між сторонами; 

4. слововживання, близьке до публіцистичного мовлення в усних діалогах. 

211. З наведеного переліку оберіть особливості судової комунікації в 

цивільному процесі: 

1. залежність від імперативного методу правового регулювання у зв’язку з 

процесуальними принципами рівності та змагальності; 

2. мовна суб’єктивність сторін та відносна свобода їх мовленнєвої поведінки; 

3. ділові стосунки між сторонами; 

4. слововживання, близьке до публіцистичного мовлення в усних діалогах. 

212. З наведеного переліку оберіть особливості судової комунікації в 

цивільному процесі: 

1. залежність від імперативного методу правового регулювання у зв’язку з 

процесуальними принципами рівності та змагальності; 

2. мовна об’єктивність сторін та відносна свобода їх мовленнєвої поведінки; 

3. ділові стосунки між сторонами; 

4. слововживання, близьке до розмовного мовлення в усних діалогах. 

213. З наведеного переліку оберіть особливості судової комунікації в 

кримінальному процесі 

1. публічність комунікації, її залежність від диспозитивного метода 

правового регулювання у зв’язку з процесуальними принципами рівності та 

змагальності; 

2. послідовна передача інформації з однієї стадії процесу на іншу без зміни 

професійних суб’єктів мовлення, які здійснюють владну правозастосувальну 

діяльність; 

3. емоційна напруженість, викликана бажанням уникнути юридичної 

відповідальності за вчинений злочин або пом’якшити вид покарання. 

4. слововживання, близьке до офіційно-ділового мовлення в усних діалогах 

214. З наведеного переліку оберіть особливості судової комунікації в 

кримінальному процесі 

1. публічність комунікації, її залежність від імперативного метода правового 

регулювання у зв’язку з процесуальними принципами рівності та 

змагальності; 

2. передача окремих порцій інформації з однієї стадії процесу на іншу зі 

зміною професійних субʼєктів мовлення, які здійснюють владну 

правозастосувальну діяльність; 

3. емоційна напруженість, викликана бажанням помститися. 
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4. слововживання, близьке до публічного мовлення в усних діалогах 

215. З наведеного переліку оберіть особливості судової комунікації в 

кримінальному процесі 

1. публічність комунікації, її залежність від предмета правового регулювання 

у звʼязку з процесуальними принципами рівності та змагальності; 

2. послідовна передача інформації з однієї стадії процесу на іншу зі зміною 

професійних субʼєктів мовлення, які здійснюють владну правозастосувальну 

діяльність; 

3. емоційна напруженість, викликана бажанням помсти. 

4. слововживання, близьке до публічного мовлення в усних діалогах 

 

Особливості створення, редагування та перекладу юридичного текста 

 

216. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

структурні вимоги до закону: 

1. закон поділяється на статті, пункти, підпункти, параграфи 

2. закон поділяється на статті, частини, пункти, підпункти, абзаци.  

3. закон поділяється на статті, частини, пункти, пункти пунктів, абзаци 

4. закон поділяється на розділи, пункти, підпункти, абзаци 

217. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

структурні вимоги до закону: 

1. у разі коли в тексті закону є посилання на статті, частини статей, пункти, 

абзаци, номери цих статей, пунктів позначаються словами, як і  частини 

статей, абзаци 

2. у разі коли в тексті закону є посилання на статті, частини статей, пункти, 

абзаци, номери цих статей, пунктів позначаються цифрами, а частини статей, 

абзаци – словами 

3. у разі коли в тексті закону є посилання на статті, частини статей, пункти, 

абзаци, номери цих статей, пунктів позначаються цифрами як і  частини 

статей, абзаци 

218. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

структурні вимоги до закону: 

1. Нумерація статей здійснюється арабськими цифрами. Якщо стаття містить 

кілька частин, вони для зручності застосування також нумеруються. Проте 

частина статті пунктом не стає.  
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2. Нумерація статей здійснюється арабськими цифрами. Якщо стаття містить 

кілька частин, вони не нумеруються. Проте частина статті пунктом не стає. 

3.Нумерація статей здійснюється римськими цифрами. Якщо стаття містить 

кілька частин, вони для зручності застосування також нумеруються. Проте 

частина статті пунктом не стає. 

4. Нумерація статей здійснюється арабськими цифрами. Якщо стаття містить 

кілька частин, вони для зручності застосування також нумеруються. При 

цьому частина статті стає пунктом. 

219. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

структурні вимоги до закону: 

1. Номери статей, частин статей, пунктів, абзаців тощо, до яких дається 

відсилання, викладаються в описовій формі або в дужках, або ж зазначаючи 

«згідно статті 5 цього Закону», «відповідно частини першої цієї статті» 

2. Номери статей, частин статей, пунктів, абзаців тощо, до яких дається 

відсилання, викладаються  лише в описовій формі або ж зазначаючи «згідно 

зі статтею 5 цього Закону», «відповідно до частини першої цієї статті» 

3. Номери статей, частин статей, пунктів, абзаців тощо, до яких дається 

відсилання, викладаються в описовій формі або в дужках, або ж зазначаючи 

«згідно зі статтею 5 цього Закону», «відповідно до частини першої цієї 

статті» 

4. Номери статей, частин статей, пунктів, абзаців тощо, до яких дається 

відсилання, викладаються лише зазначаючи «згідно зі статтею 5 цього 

Закону», «відповідно до частини першої цієї статті» 

220. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

лексико-синтаксичні вимоги до закону: 

1. текст закону викладається стисло, простою літературною мовою, по 

можливості короткими фразами нескладної конструкції без зайвого 

перевантаження підрядними реченнями і займенниками. Необхідно уникати 

прислівникових і дієприслівникових зворотів 

2. текст закону викладається стисло, простою літературною мовою, по 

можливості короткими фразами нескладної конструкції без зайвого 

перевантаження підрядними реченнями і займенниками. Він має бути 

насиченим прислівниковими і дієприслівниковими зворотами 

3. текст закону викладається художньою мовою, по можливості короткими 

фразами нескладної конструкції без зайвого перевантаження підрядними 

реченнями і займенниками. Необхідно уникати прислівникових і 

дієприслівникових зворотів 
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221. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

лексико-синтаксичні вимоги до закону: 

1. Значення терміну має бути подібним по всьому тексту закону. 

Термінологія обмежується лише певним законом.  

2. Значення терміну має бути уніфікованим по всьому тексту закону. 

Термінологія обмежується лише певним законом.  

3. Значення терміну потрібно конкретизувати по всьому тексту закону. Якщо 

термінологія обмежується лише певним законом, то даються відповідні 

винятки .  

4. Значення терміну має бути уніфікованим по всьому тексту закону. Якщо 

термінологія обмежується лише певним законом, то дається відповідне 

застереження.  

222. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

лексико-синтаксичні вимоги до закону: 

1. Назви органів державної влади подаються відповідно до їх офіційної назви 

на час прийняття закону.  

2. Назви органів державної влади і організацій подаються відповідно до їх 

офіційної назви до прийняття закону.  

3. Назви органів державної влади і організацій подаються відповідно до їх 

офіційної назви після прийняття закону.  

4. Назви органів державної влади і організацій подаються відповідно до їх 

офіційної назви на час прийняття закону.  

223. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

лексико-синтаксичні вимоги до тексту підзаконного нормативно-правового 

акта: 

1. Текст нормативно-правового акта викладається державною мовою, 

однозначною, чіткою та зрозумілою термінологією.  

2. Коли якийсь термін має різні значення, то з тексту має бути зрозуміло, в 

якому з них цей термін вживається у певному акті. 

3. Назва закону пишеться у лапках 

4. Форма нормативно-правового акта залежить від органу, який його 

прийня3. 

224. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

лексико-синтаксичні вимоги до тексту підзаконного нормативно-правового 

акта: 

1. стаття нормативно-правового акта містять частини, а частини пункти 
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2. Текст документа має стосуватися того питання, яке сформульоване в 

заголовку до тексту.  

3. Інформація в тексті документа викладається стисло, грамотно, зрозуміло та 

об’єктивно. Суцільний зв’язний текст документа містить граматично і 

логічно узгоджену інформацію про управлінські дії. 

4. в кінці зазначається дата прийняття акта 

225. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

лексико-синтаксичні вимоги до тексту підзаконного нормативно-правового 

акта: 

1. Документ може містити повтори, слова та звороти, що не несуть 

змістовного навантаження 

2. Документ складається з чітко визначених структурних частин 

3. Структура документа є довільною 

4. Документ не повинен містити повторів, а також слів і зворотів, що не 

несуть змістового навантаження. 

226. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

лексико-синтаксичні вимоги до тексту підзаконного нормативно-правового 

акта: 

1. Посилання на інші пункти документа, а також на раніше видані відомчі 

акти робиться лише у тих випадках, коли потрібно показати їх взаємний 

зв'язок або уникнути повторення.  

2. Посилання на раніше виданий акт має містити його найменування, дату та 

номер акта, дані про опублікування. 

3. Потрібно робити посилання на інші пункти документа, а також на раніше 

видані відомчі акти 

4. Посилання на раніше виданий акт має містити його найменування, дату та 

номер акта 

227. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

лексико-синтаксичні вимоги до тексту підзаконного нормативно-правового 

акта: 

1. У проектах відомчих нормативних актів не можуть бути відтворені окремі 

положення чинного законодавства 

2. В окремих випадках, коли це необхідно для викладення у повному обсязі 

питання, у проектах відомчих нормативних актів можуть бути відтворені 

окремі положення чинного законодавства; такі положення не повинні 

вміщувати посилання на відповідні акти законодавства 
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3. В окремих випадках, коли це необхідно для викладення у повному обсязі 

питання, у проектах відомчих нормативних актів можуть бути відтворені 

окремі положення чинного законодавства; такі положення повинні 

вміщувати посилання на відповідні акти законодавств 

4. В окремих випадках, коли це необхідно для викладення у повному обсязі 

питання, у законах можуть бути відтворені окремі положення чинного 

законодавства; такі положення повинні вміщувати посилання на відповідні 

акти законодавств 

228. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

лексико-синтаксичні вимоги до тексту підзаконного нормативно-правового 

акта: 

1. Кожний пункт проекту має містити, зазвичай, один нормативний припис.  

2. Декілька пов’язаних між собою нормативних приписів доцільно вміщувати 

до одного пункту в тих випадках, коли це необхідно для їх правильного 

розуміння та застосування.  

3. Кожний самостійний пункт акта повинен мати повний та закінчений зміст. 

4. Кожен самостійний пункт акта може доповнювати припис попереднього. 

229. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

лексико-синтаксичні вимоги до тексту підзаконного нормативно-правового 

акта: 

1. Примітки до пунктів не допускаються. 

2. Примітки до пунктів допускаються у виняткових випадках, коли є 

необхідність дати пояснення до тексту. 

3. Примітки до пунктів допускаються у виняткових випадках, коли вміщені у 

тексті приписи можуть порушувати послідовність викладу. 

4. Примітки до пунктів можна використовувати для забезпечення 

зрозумілості нормативно-правового акта. 

230. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

лексико-синтаксичні вимоги до тексту підзаконного нормативно-правового 

акта: 

1. Найменування організацій та інших об’єктів завжди зазначаються у тексті 

у скороченій формі. 

2. Найменування організацій та інших об’єктів завжди зазначаються у тексті 

повністю. 

3. Найменування організацій та інших об’єктів зазначаються у тексті 

відповідно до їх офіційних найменувань, передбачених статутами та 
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положеннями про їх правовий статус, рішеннями про їх утворення, 

найменування та іншими актами.  

4. Використання їх скорочених найменувань допускається у тих випадках, 

коли вони є офіційними (передбачені відповідними актами). 

231. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

мовно-логічні вимоги до актів суду: 

1. суд має проаналізувати та оцінити доречні та важливі аргументи сторін і 

відобразити результат оцінки у судовому рішенні чи іншому процесуальному 

акті, переконливо відповівши на наведені сторонами аргументи чіткою і 

зрозумілою мовою. 

2. суд має проаналізувати та оцінити доречні та важливі аргументи сторін, а 

результат оцінки необовʼязково відображати у судовому рішенні чи іншому 

процесуальному акті 

3. суд має проаналізувати та оцінити доречні та важливі аргументи сторін і 

відобразити результат оцінки у судовому рішенні чи іншому процесуальному 

акті посиланнями на нормативно-правові приписи, що підлягають 

застосуванню 

232. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

мовно-логічні вимоги до актів суду 

1. потрібно уникати якісних прикметників, переформульовуючи 

словосполучення 

2. не потрібно уникати якісних прикметників 

3. використання якісних прикметників у судових рішеннях допускається у 

виняткових випадках 

233. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

мовно-логічні вимоги до актів суду 

1. Імена та назви учасників процесу можуть час від часу замінюватись 

займенниками для забезпечення милозвучності тексту. 

2. Імена та назви учасників процесу не можуть бути замінені займенниками, 

незважаючи на повторення таких імен чи назв речення за реченням. 

3. Імена та назви учасників процесу можуть бути замінені займенниками 

лише у мотивувальній частині рішення суду. 

4. Імена та назви учасників процесу не можуть бути замінені займенниками, 

за винятком випадків повторення таких імен чи назв речення за реченням. 

234. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

мовно-логічні вимоги до актів суду 
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1. Чіткість судового рішення полягає, зокрема, у тому, що висновки суду 

повинні бути зрозумілими 

2. Чіткість судового рішення полягає, зокрема, у тому, що висновки суду 

повинні прямо випливати із мотивації, бути зрозумілими, хоча і можуть 

допускати певний ступінь неоднозначності 

3. Чіткість судового рішення полягає, зокрема, у тому, що висновки суду 

повинні прямо випливати із мотивації, бути зрозумілими і не допускати 

неоднозначності 

4. Чіткість судового рішення полягає, зокрема, у тому, що висновки суду 

повинні прямо випливати із встановлених фактів, бути зрозумілими і не 

допускати неоднозначності 

235. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

синтаксичні вимоги до актів суду 

1. Бажано вживати речення у активному стані 

2. Бажано вживати речення у пасивному стані. 

3. Бажано використовувати складні речення. 

4. Складносурядні речення мають бути замінені на складнопідрядні. 

236. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

синтаксичні вимоги до актів суду 

1. Варто використовувати прості речення – речення з однією граматичною 

основою – для вираження однієї думки. Підмет і присудок краще 

розташовувати якомога далі одне від одного. 

2. Варто використовувати ускладнені речення – речення з однією 

граматичною основою – для вираження однієї думки. Підмет і присудок 

краще розташовувати якомога ближче одне до одного. 

3. Варто використовувати прості речення – речення з однією граматичною 

основою – для вираження однієї думки. Підмет і присудок краще 

розташовувати якомога ближче одне до одного. 

4. Варто використовувати прості речення – речення з однією чи двома 

граматичними основами – для вираження однієї думки. Підмет і присудок 

краще розташовувати якомога ближче одне до одного. 

237. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

мовні вимоги до текстів договорів 

1. точність і визначеність формулювань забезпечується  використанням 

повторів для забезпечення зрозумілості; 
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2. точність і визначеність формулювань забезпечується  використанням 

кліше та стандартних мовних зворотів, характерних для відповідних 

договорів; 

3. точність і визначеність формулювань забезпечується використанням 

мовних засобів правотворчості; 

4. точність і визначеність формулювань забезпечується  використанням 

градації; 

238. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

мовні вимоги до текстів договорів 

1. використання простих поширених речень, часто ускладнених однорідними, 

відокремленими, вставними членами речення; 

2. використання простих поширених речень; 

3. використання складних речень з однорідними, відокремленими, вставними 

членами речення 

4. використання складнопідрядних речень з однорідними, відокремленими, 

вставними членами речення 

239. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

мовні вимоги до текстів договорів 

1. використання термінів-синонімів для уникнення повторів 

2. використання питальних конструкцій 

3. узгодженість частин тексту, відсутність суперечностей, єдність нумерації 

забезпечує цілісність документа в цілому 

4. використання окличних речень  

240. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

мовні вимоги до текстів договорів 

1. використання впроваджених (апробованих) термінів, які мають широку 

сферу використання; 

2. використання впроваджених (апробованих) термінів 

3. використання запроваджених термінів 

4. використання будь-яких термінів 

241. З наведеного переліку вимог оберіть ті, що правильно позначають 

мовні вимоги до текстів договорів 

1. частково дублюються мовні засоби мови правотворчості; 

2. частково дублюються мовні засоби мови професійної юридичної мови; 

3. використання спеціальних термінів 

4. уніфікація форми та структури 

242. Обставини, які зумовлюють складність перекладу юридичного тексту: 
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1. Особливості національної культури та правових традицій  

2. Особливості мови правотворчості 

3. Особливості судової системи 

4. Особливості системи права 

243. Обставини, які зумовлюють складність перекладу юридичного тексту: 

1. Особливості правотворчого процесу 

2. Особливості термінології 

3. Особливості мовної картини світу 

4. Особливості юридичної професії 

244. Обставини, які зумовлюють складність перекладу юридичного тексту: 

1. Особливості юридичної професії 

2. Особливості правотворчості 

3. Особливості юридичної мови 

4. Особливості судової системи 

245. Особливості юридичної мови, які зумовлюють складність перекладу 

юридичного тексту: 

1. особливості судової системи 

2. особливості системи права 

3. особливості юридичної термінології 

4. особливості стилю викладу юридичного тексту. 

246. Особливості юридичної мови, які зумовлюють складність перекладу 

юридичного тексту: 

1. наявність складних речень 

2. наявність спеціальних термінів з інших галузей 

3. наявність юридичних дефініцій 

4. наявність оцінних понять 

247. Особливості юридичної мови, які зумовлюють складність перекладу 

юридичного тексту: 

1. велика кількість загальновживаних слів 

2. велика кількість латинізованих запозичень;  

3. велика кількість спеціальних термінів з інших галузей 

4. велика кількість слів, що мають спеціальне значення 

248. Особливості юридичної мови, які зумовлюють складність перекладу 

юридичного тексту: 

1. загальновживані слова, що мають спеціальне значення 

2. спеціальні терміни інших галузей 

3. загальновживані слова 
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4. полісемія та синонімія слів; 

249. Авторські засоби перекладу 

1. еквіваленти  

2. варіанти  

3. реалії 

4. описів  

5. кальки 

250. Лексикографічні засоби перекладу 

1. еквіваленти  

2. варіанти  

3. реалії 

4. описів  

5. кальки 

251. Користуючись мовними засобами для перекладу юридичних текстів, 

потрібно враховувати: 

1. еквіваленти  

2. контекст  

3. реалії 

4. кальки 

252. Користуючись мовними засобами для перекладу юридичних текстів, 

потрібно враховувати: 

1.різний зміст понять, які позначаються юридичними термінами 

2. різний обсяг понять, які позначаються юридичними термінами 

3. різні значення слів 

4. різні властивості явищ 

253. «Фальшиві друзі перекладача» − це: 

1. слова, які звучать однаково, але пишуться по різному 

2. слова, які звучать однакового, але мають різні значення у різних мовах 

3. слова, які звучать по різному, але мають одне значення у різних мовах 

4. слова, які позначають різні поняття 

254. Користуючись мовними засобами для перекладу юридичних текстів, 

потрібно враховувати: 

1. синонімію юридичної лексики 

2. терміни 

3. загальновживані слова 

4. слова, які мають спеціальне значення 
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255. Способи (прийоми) перекладу юридичного текста у разі відсутності 

терміна-еквівалента 

1. транслітерація 

2. вибір еквівалента 

3. пошук еквівалента 

4. транскрипція 

256. Способи (прийоми) перекладу юридичного текста у разі відсутності 

терміна-еквівалента 

1. трансфонування 

2. інформування 

3. калькування 

4. опис 

257. Способи (прийоми) перекладу юридичного текста у разі відсутності 

терміна-еквівалента 

1. конкретизація й узагальнення 

2. антонімічний переклад 

3. термінологізація 

4. запозичення 

258. Способи (прийоми) перекладу юридичного текста у разі відсутності 

терміна-еквівалента 

1. уведення нових слів 

2. побудова речення 

3. перебудова речення 

4. термінологічна деривація 

259. Способи (прийоми) перекладу юридичного текста у разі відсутності 

терміна-еквівалента 

1. авторський переклад 

2. контекстуальний переклад 

3. юридичний переклад 

4. дезиративний переклад 

260. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 

Власенко Н. А. Стандарты качества нормативно-правового текста // 

Юридическая техника : учебное пособие по подготовке законопроектов и 

иных нормативных правовых актов органами исполнительной власти / Ин-т 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации; под. ред. Т. Я. Хабриевой, Н. А. Власенко. – М. : 

Эксмо, 2010. – С. 46-52 
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1. правильно 

2. неправильно 

261. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 

Артикуца Н. Термінологія законодавства і проблеми законодавчих дефініцій // зб. 

тез Міжнар. наук. конф. «Шості осінні юридичні читання» / Н. В. Артикуца. − 

Хмельницький : Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. 

конф. «Шості осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 26-27 жовт.). − С. 6-13. 

1. правильно 

2. неправильно 

262. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 

Зарума-Панських О.Р. Англійська лексика міжнародних договорів: структурні, 

семантичні та дискурсні особливості: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / 

О.Р. Зарума-Панських; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2001. — 19 с. 

1. правильно 

2. неправильно 

263. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 

Юридична термінологія як об’єкт мовознавчих досліджень / Н.П. Яцишин // 

Термінознавство. – 2011. − №6. – С. 219-222. 

1. правильно 

2. неправильно 

264. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 

Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів: підручник / 

А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К.: Знання, 2008. – 413 с. 

1. правильно 

2. неправильно 

265. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 

Куйбіда Р. Посібник із написання судових рішень / Р. Куйбіда, О. Сироїд. – К., 

2013. – 224 с 

1. правильно 

2. неправильно 

266. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 

Богословська М.О. Деякі аспекти судово-лінгвістичної експертизи / М.О. 

Богословська // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – Число 1 (14). – 152-

158 с. 

1. правильно 

2. неправильно 

267. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 
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Богословська М.О. Деякі аспекти судово-лінгвістичної експертизи / М.О. 

Богословська // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – Число 1 (14). – 152-

158 с. 

1. правильно 

2. неправильно 

268. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 

Конституція України: офіц. текст. – К.: Мін-во юстиції України. – 124 с. 

1. правильно 

2. неправильно 

269. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 

Господарський кодекс України [Текст]: офіц. текст: за станом на 20 січня 

2007 р. – Х.: Одіссей, 2007. – 240с. 

1. правильно 

2. неправильно 

270. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела  

Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам культури і 

мистецтва [Текст]: розпорядження Президента України від 27 грудня 2007 

року N 321/2007 - рп // Урядовий кур’єр: Орієнтир. 

– 2008. – 9 січня. – С. 8 

1. правильно 

2. неправильно 

271. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела  

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: 

підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. − 2-ге видання. – К.: Алерта, 2011. – 

696 с. 

1. правильно 

2. неправильно 

272. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела  

Гладко М.А. Лингвистические средства реализации аргументирования в судебном 

дискурсе / М.А. Гладко: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://konference.siberia-

expert.com/publ/konferencija_2012/stendovyj_doklad/lingvisticheskie_sredstva_realizaci

i_argumentirovanija_v_sudebnom_diskurse/6-1-0-122 

1. правильно 

2. неправильно 
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Доповніть твердження написавши слово або словосполучення (щонайбільше 

з трьох слів) у відповідному відмінку з дотриманням усіх вимог орфографії й 

пунктуації 

Юридична термінологія 

273. Наявність визначення юридичного терміна відображає таку його ознаку 

як _________ 

274. Належність терміна до певної терміносистеми відображає таку його 

ознаку як ____________ 

275. Позначення одним юридичним терміном лише одного юридичного 

поняття відображає таку його ознаку як _____________ 

276. Сферою застосування юридичних термінів є мова правотворчості, мова 

правореалізації, мова правотлумачення, мова ______________, професійна 

юридична мова та мова юридичної науки. 

277. Сферою застосування юридичних термінів є мова ___________, мова 

правореалізації, мова правотлумачення, мова правозастосування, професійна 

юридична мова та мова юридичної науки. 

278. Сферою застосування юридичних термінів є мова правотворчості, мова 

_____________, мова правотлумачення, мова правозастосування, професійна 

юридична мова та мова юридичної науки. 

 

279. Сферою застосування юридичних термінів є мова правотворчості, мова 

правореалізації, мов ___________, мова правозастосування, професійна 

юридична мова та мова юридичної науки. 

280. Сферою застосування юридичних термінів є мова правотворчості, мова 

правореалізації, мов правотлумачення, мова правозастосування, 

_______________мова та мова юридичної науки. 

281. Сферою застосування юридичних термінів є мова правотворчості, мова 

правореалізації, мов правотлумачення, мова правозастосування, професійна 

юридична мова та мова _____________. 

282. Перше місце за продуктивністю складає _________ модель творення 

юридичних термінів: термінологічні словосполучення складають приблизно 

70% законодавчого словника 

283. Ядро юридичної термінології складають прості юридичні терміни, 

утворені способом ________________ 
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284. Юридичні терміни, які входять у _____________, групуються у межах 

певної нормативно-правової галузі, інституту чи певного нормативно-

правового акта або відповідної теорії. 

285. Юридичні терміни, які входять у юридичні терміносистеми, 

групуються у межах певної_________________, інституту чи певного 

нормативно-правового акта або відповідної теорії. 

286. Юридичні терміни, які входять у юридичні терміносистеми, 

групуються у межах певної нормативно-правової галузі, ___________ чи 

певного нормативно-правового акта або відповідної теорії. 

287. Юридичні терміни, які входять у юридичні терміносистеми, 

групуються у межах певної нормативно-правової галузі, інституту чи певного 

нормативно-правового акта або відповідної ________. 

288. Форма мисленнєвого відображення властивостей явищ, котрі 

підпорядковують державно-юридичним закономірностям – це ____________ 

289. Юридичне поняття формується у процесі пізнання явищ, які 

підпорядковуються державно-юридичним закономірностям , і позначається 

__________________ 

290. Логічно і граматично завершене судження, у якому розкривається зміст 

юридичного поняття шляхом зазначення його найістотніших юридично 

значимих ознак – це 

291. Спеціалізація загальновживаного слова шляхом обмеження його 

значення у юридичній терміносистемі – це такий спосіб творення юридичних 

термінів як __________________ 

292. Перенесення прямого значення загальновживаного слова на непряме 

значення юридичного терміна на основі схожості відповідних понять – це 

такий спосіб творення юридичних термінів як _______________ 

293. Усі лексичні засоби, які використовуються у юридичних текстах мають 

назву _____________ 

Юридична стилістика 

294. Письмова система знаків, які становлять лінійну послідовність 

висловлювань, об’єднаних у тематичну та структурну цілісність – це 

_______________ 

295. Сукупність прийомів відбору та сполучень мовленнєвих засобів, 

функціонально зумовлених змістом, метою та обставинами спілкування – це 

____________ 
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296. Мова правотворчості є поєднанням офіційно-ділового та __________ 

стилів. 

297. Уніфікація форми та структури заяв забезпечується наявністю 

передбачених державними стандартами ____________ 

298. Уніфікація форми та структури договорів забезпечується наявністю 

передбачених нормативно-правовими актами ______________ 

299. Цілеспрямований процес обміну інформацією у процесі спілкування, 

який забезпечує взаємодію субʼєктів суспільних відносин має назву 

_____________ 

300. Система немовних знаків, що слугують засобами для обміну 

інформацією між людьми – це _______________ 

301. Експресивні рухи мʼязів обличчя, що виражають психічний стан, 

почуття, настрій людини в певний момент часу – це ______________ 

302. Виражальні рухи рук, що передають внутрішній стан людини – це 

_____________ 

303. Мимовільна або зумисна постава тіла, яку приймає людина – це 

______________ 

304. Мовленнєве спілкування в усній чи письмовій формі, необхідне для 

вирішення правових спорів у порядку судочинства − це _________________ 

305. Домінуюча роль у мовленнєвій взаємодії у судовій комунікації 

належить _________________ 

306. Просторово-часова обмеженість мовленнєвої діяльності судової 

комунікації визначається послідовністю, ____________ та процесуальними 

строками. 

307. Структурна організація мовленнєвої діяльності у судовій комунікації 

має вигляд _______________, в якому рівноправні сторони обстоюють свою 

позицію у справі, а інші учасники – представники, свідки, експерти, 

перекладачі – сприяють відправленню правосуддя (діалогічні відносини 

антагоністичного типу) 

308. Регламентація мовленнєвого спілкування, що відбувається у судовій 

комунікації, здійснюється у відповідному процесуальному законодавстві 

відбувається шляхом встановлення _________________до найважливіших 

складових судової комунікації. 

309. Система взаємоповʼязаних елементів, які визначають вибір мовних 

засобів і забезпечують єдність процесів спілкування, спрямованого на 

досягнення цілей правосуддя – це ________________ 
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310. Особлива форма висловлювання, спрямована на зʼясування і 

вербалізацію відсутньої інформації – це ___________________ 

311. Діалог з питань і відповідей, репліки якого можуть бути і 

монологічними – це ___________________ 

312. Питання, у якому той, хто запитує, не знає, чи достовірною є 

інформація про певний епізод, має назву ___________________ 

313. Питання, у якому той, хто питає, знає про подію, однак висловлює 

сумнів у її реальності в цілому, має назву ___________________ 

314. Питання, у якому тому, хто запитує, в цілому відомо про подію, але він 

хоче зʼясувати певні деталі, має назву ___________________ 

315. Питання, у якому тому, хто запитує, нічого не відомо, і він хоче 

отримати вичерпну інформацію про подію, має назву ___________________ 

316. Пункти статті закону нумеруються цифрами або __________________ 

317. Визначення термінів у законі повинно випливати зі 

___________________, які ними позначаються. 

318. Оскільки процес утворення, реорганізації і ліквідації центральних 

органів виконавчої влади є динамічним, у текстах нормативно-правових актів 

недоцільно давати назву таких органів, краще застосувати термін 

«___________________ виконавчої влади». 

319. У рішенні суду вузькоспеціалізовані юридичні терміни бажано 

пояснювати, зокрема цитуючи відповідні положення законодавств1. 

Посилаючись на положення закону, доцільно відтворювати їх зміст у 

_______________________________ обсязі. 

320. Нормативно-правовий акт повинен мати відповідну його змісту 

коротку назву. Якщо є потреба у роз'ясненні мети та мотивів прийняття  акта, 

у проекті подається _______________. 

321. У судових рішеннях слід відмовитися від такого вислову, як «колегія 

суддів», та вживати визначений Конституцією України та законодавством 

термін «__________». 

322. Однією з мовних вимог до судового рішення є використання мовних 

засобів, що забезпечують безсторонність викладу на неупередженість судді – 

в першу чергу ____________________, а не слів, які засвідчують прихильне 

ставлення до однієї зі сторін. 

323. Письмове прохання, оформлене за певним взірцем, яке подають на ім’я 

посадової особи або до установи чи організації – це ____________ 

324. Процес і результат відтворення письмового чи усного тексту засобами 

іншої мови зі збереженням єдності змісту і форми – це ________________ 
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325. Семантично точний і стилістично еквівалентний переклад, що 

відповідає функціонально-стилістичним нормам мови перекладу – це 

_____________ 

326. Переклад, що  правильно передає основну комунікативну функцію 

оригіналу – це ____________________ 

327. Переклад, що доречно відповідає на інформаційний запит споживача і 

необов’язково передає повний смисловий зміст і основну комунікативну 

функцію оригіналу – це ______________________ 

328. Відповідність змісту, форми і функцій тексту оригіналу тексту 

перекладу – це ______________________ 

329. Тотожне відтворення ситуацій відбувається при використанні моделі 

___________еквівалентності. 

330. Тотожність значень мовних одиниць досягається у моделі 

___________еквівалентності. 

331. Збереження відносної рівності змістової, смислової, семантичної, 

стилістичної та функціонально-комунікативної інформації, що міститься в 

оригіналі та перекладі досягається у моделі ______________еквівалентності. 

332. Функціонально-змістова еквівалентність, що ґрунтується на тотожному 

комунікативному ефекті, що виявляє текст оригіналу та перекладу – це 

_____________. 

Практичний блок 

 

 

Обрати правильну відповідь 

333. Котре речення належить до наукового стилю? 

1. Підручник з геодезії, який ми уклали, дуже коротенький, схематичний. 

2. Комп’ютер – електронний пристрій для виконання складних обчислень і 

перетворення даних, керований спеціальними програмами; складається з 

процесорів, внутрішньої та зовнішньої пам’яті. 

3. Дослідники називають наших предків екоцентричними, тобто такими, що 

жили у злагоді з природою, берегли землю, водойми та джерела, змалечку 

наставляючи дітей: не плюй у криницю, бо доведеться води напиться. 

4. Орендар має право вимагати перерахунок плати за оренду за умови 

невиконання орендодавцем обов’язків, передбачених у п. 2 (з договору). 

334. Котре речення із заяви відповідає вимогам офіційно-ділового стилю? 
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1. Прошу Вас дозволити мені пропустити третю пару з української мови в 

зв’язку з хворобою. 

2. Прошу надати мені академку на рік із-за погіршення стану здоров’я. 

3. Прошу дозволити мені скласти сесію достроково у зв’язку з виїздом за 

кордон. 

4. Прошу зачислити мене на перший курс навчання НУЛП. 

335. Котре речення з пояснювальної записки відповідає вимогам офіційно-

ділового стилю? 

1. Я не відвідав останню пару в п’ятницю в зв’язку з тим, що мені терміново 

треба було бути вдома, і тому я пішов на поїзд раніше, не відвідавши лекції 

по історії. 

2. Я не був на парах по тій причині, що був хворий і лежав на стаціонарі. 

3. Я не був на заняттях з 10 до 15 жовтня 2009 року через хворобу. 

4. Я не прийшов на пару у зв’язку з тим, що я був хворий і сидів вдом. 

336. У котрому рядку подано речення з офіційно-ділового стилю? 

1. До заяви додаю такі документи. 

2. Через народження дитини мушу взяти академку. 

3. У старших класах я чудово вчився. 

4. Книжку на кафедрі можна взяти під заліковку. 

337. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах. 

1. м. Львів вул. С. Бандери, 16/23. 

2. м. Львів, вул. С. Бандери буд. 16 к3. 23. 

3. Вул. С. Бандери, буд.16 к3., 23, м. Льві3. 

4. м. Львів, вул. С. Бандери, буд.16, к3. 23. 

338. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах. 

1. с. Стільське, Миколаївського району Львівської області. 

2. с. Стільське Миколаївського району, Львівської області. 

3. с. Стільське, Миколаївського району, Львівської області. 

4. с. Стільське Миколаївського району Львівської області. 

339. Виберіть правильний варіант оформлення заяви. 

1. Деканові юридичного факультету 3. Декану юридичного факультету 

ЛНУ ім. Івана Франка   ЛНУ ім. Івана Франка 

проф. Бойку А.М.   проф. Бойку А.М.    

студента юридичного факультету від студента юридичного факультету 
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Каленюка В.П.     Каленюка Володимира 

2. Деканові юридичного факультету 4. Деканові юридичного факультету 

ЛНУ ім. Івана Франка    ЛНУ ім. Івана Франка  

проф. Бойку А.М.    проф. Бойку А.М.    

студента групи ЮРД-11   студента групи ЮРД−11  

Каленюка В.П.      Каленюк Володимира Петровича 

340. Виберіть рядок, у котрому правильно подано текст заяви. 

1. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар 

Інституту геодезії. 

2. Прошу допустити мене до складання іспитів для вступу на денну форму 

навчання Інституту геодезії. 

3. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на стаціонар у 

Інститут геодезії. 

4. Прошу допустити мене до складання екзаменів до вступу на денний 

стаціонар геодезичного інституту. 

341.  Виберіть правильний варіант оформлення додатку до заяви. 

1. До заяви прикладаються такі документи. 

2. До заяви додаються слідуючі документи. 

3. До заяви додаються наступні документи. 

4. До заяви додаю такі документи. 

342. Виберіть правильно оформлений варіант довідково-інформаційного 

документ 

1. Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 

2009 р. 

2. Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету, що 

відбулося 17 жовтня 2009 р. 

3. Витяг із протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 

2009 р. 

4. Витяг із протокола № 4 засідання профспілкового комітета від 17 жовтня 

2009 р. 

343.  Виберіть правильне формулювання наказу. 

1. Прийняти Пилипчук Віктора Петровича старшим лаборантом. 

2. Зачислити на посаду Пилипчука Віктора Петровича старшим лаборантом. 

3. Зарахувати Пилипчука Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта 
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4. Взяти Пилипчук Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта 

344. Обов’язковими реквізитами будь-якого документа є: 

1. Дата, печатка 

2. Підпис, печатка 

3. Дата і підпис 

4. Дата, підпис, печатка 

345. 6. У котрому рядку вжито слово, яке не можна поєднати зі словом 

знімати? 

1. Пальто. 

2. Кіно. 

3. Квартиру. 

4. З вішака. 

346. Котре з поданих слів можна поєднати за змістом зі словом рахувати? 

1. До ста. 

2. За доцільне. 

3. Що так буде краще. 

4. Правильним. 

347. У котрому рядку слово задача вжито в правильному значенні? 

1. Суспільна задача.  

2. Математична задача. 

3. Бойова задача.  

4. Термінова задача. 

348. У котрому рядку слова вжито у властивому для них значенні? 

1. Являтися справжнім фахівцем. 

2. У воєнний період. 

3. Фірма ―Мегабуд‖ заказала дороге устаткування. 

4. Його фамілія – Петренко. 

349. Виберіть речення, яке найкраще відповідає вимогам до 

правозастосувальних актів 

1. Керуючись ст. 652 ЦКУ, суд постановив визнати позовну заяву такою, що 

підлягає задоволенню. 

2. Керуючись ст. 625 Цивільного кодексу України, суд ухвалив визнати 

позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню 

3. Керуючись ст. 652 ЦК України, суд дійшов висновку позов задоволити. 

350. Виберіть рядок, у котрому правильно подано текст заяви. 

1. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар 

юридичного факультету. 
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2. Прошу допустити мене до складання іспитів для вступу на денну форму 

навчання юридичного факультету. 

3. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на стаціонар на 

юридичний факультет. 

4. Прошу допустити мене до складання екзаменів до вступу на денний 

стаціонар юридичного факультету. 

351. Виберіть речення, яке найкраще відповідає вимогам до 

правозастосувальних актів 

1. Відповідач настійливо не сплачував кошти. 

2. Відповідач допустив борг перед Позивачем. 

3. Відповідач не виконав свої обов’язки перед Позивачем. 

352. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються 

такими юридичними термінами як злочин і проступок 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

353. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються 

такими юридичними термінами як правочин і договір 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

354. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються 

такими юридичними термінами як правова держава і соціальна держава 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

355. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються 

такими юридичними термінами як правопорушення і злочин 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

356. З наведеного переліку юридичних оберіть той, який позначає юридичне 

поняття-метафору  

1. джерело права 

2. суд 

3. цивільний договір 
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4. злочин 

357. З наведеного переліку юридичних оберіть той, який позначає юридичне 

поняття-метафору  

1. право 

2. компетентний суд 

3. гілка влади  

4. правочин 

358. З наведеного переліку юридичних оберіть той, який позначає юридичне 

поняття-метафору  

1. договір купівлі-продажу 

2. правове регулювання 

3. сторони процесу 

4. бюджет 

359. З наведеного переліку юридичних оберіть той, який позначає юридичне 

поняття-метафору  

1. права людини 

2. адвокат 

3. прокурор 

4. юридична особа 

360. Оберіть правильний з мовної точки зору варіант посилання на 

нормативно-правовий припис: 

1. ч.1. ст. 6  

2. ст. 6 (ч.1) 

3. ст. 6 ч.1 

361. Оберіть правильний з мовної точки зору варіант посилання на 

нормативно-правовий припис: 

1. п. (а) ч.1. ст. 6  

2. п. а ст. 6 (ч.1) 

3. п. а ст. 6 ч.1 

362. Оберіть правильний з мовної точки зору варіант посилання на 

нормативно-правовий припис: 

1. п. 1 ч.1. ст. 6  

2. п. (1) ч. 1 ст. 6 

3. п. 1 ст. 6 ч.1 

363. Вкажіть правильний варіант речення 

1. Під час огляду від учасників огляду місця події заяв по поводу порядку 

проведення огляду, змісту протокола, плану не поступало 
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2. Під час огляду від учасників огляду місця події заяв з приводу порядку 

проведення огляду, змісту протокола, плану не поступало 

3. Під час огляду від учасників огляду місця події заяв з приводу порядку 

проведення огляду, змісту протокола, плану не надходило 

364. Вкажіть правильний варіант речення 

1. Суб’єктом даного злочину являється фізична осудна особа. 

2. Суб’єктом даного злочину є фізична осудна особа. 

3. Суб’єктом цього злочину є осудна фізична особа. 

365. Вкажіть правильний варіант речення 

1. Йому роз’яснено відповідальність за свідомо неправдивий донос за ст. 177 

КК України 

2. Йому роз’яснено відповідальність за свідомо неправдивий донос по ст. 177 

ККУ 

3. Йому роз’яснено відповідальність за свідомо неправдивий донос по ст. 177 

КК України 

366. Вкажіть правильний варіант речення 

1. По даній справі можу повідомити слідуюче 

2. У даній справі можу повідомити слідуюче 

3. У цій справі можу повідомити наступне 

4. У справі можу повідомити таке 

367. Вкажіть правильний варіант речення 

1. З моїх слів записано вірно, мною прочитано 

2. З моїх слів записано правильно, я прочитав 

3. З моїх слів записано правильно, я прочитав 

368. Вкажіть правильний варіант речення 

1. Удари, завдані ножем у ділянці грудей, 

2. Удари, нанесені ножем в ділянці грудей, 

3. Удари, нанесені ножом в ділянці грудей, 

4. Удари, нанесені ножем в області грудей, 

369. Вкажіть правильний варіант речення 

1. один з них загрожував пістолетом 

2. один з них погрожував пістолетом 

370. Вкажіть правильний варіант речення 

1. Представник будівельної організації знову запевнив замовника про 

готовність виконати роботу у встановлений строк 

2. Представник будівельної організації знову запевнив замовника про 

готовність виконати роботу у встановлений термін 
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371. Вкажіть правильний варіант речення 

1. Розгляд питань підготовки до операції не можна проводити у відриві від 

тих приміщень, де проводиться ця підготовка 

2. Розгляд питань підготовки до операції не можна проводити без розгляду 

приміщень, де проводиться ця підготовка 

3. Розгляд питань підготовки до операції не можна проводити без огляду 

приміщень, де проводиться ця підготовка 

372. Вкажіть правильний варіант речення 

1. Спеціальній комісії доручено спланувати і керувати всіма роботами 

2. Спеціальній комісії доручено спланувати роботу і керувати всіма видами 

робіт 

3. Спеціальній комісії доручено спланувати роботу і керувати всіма її видами 

робіт 

373. Вкажіть правильний варіант речення 

1. Виступаючі на зборах, не заперечуючи проти основних положень звітної 

доповіді, проте вважали її трохи поверхневою 

2. Ті, хто виступав на зборах, не заперечували проти основних положень 

доповіді, проте вважали її трохи поверхневою 

374. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Закон вступає в силу 

2. Закон набуває сили 

3. Закон набуває чинності 

375. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Подавати допомогу 

2. Надавати допомогу 

3. Давати допомогу 

376. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Губитися в догадках 

2. Губитися в здогадах 

3. Згубитися в здогадах 

377. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. прийти до висновку 

2. дійти висновку 
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378. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Давати справі хід 

2. Давати справі рух 

3. Давати ділу хід 

379. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. дав під заклад 

2. дав під заставу 

380. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. заключив угоду 

2. уклав угоду 

381. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. За всіма правилами 

2. По всім правилам 

382. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Коротко кажучи 

2. Коротше кажучи 

383. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Не дивлячись на обставини 

2. Незважаючи на обставини 

384. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Поняття не маю. 

2. Уяви не маю 

3. Уявлення не маю 

385. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Держати в курсі 

2. Тримати в курсі 

386. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Ввійти в положення 
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2. Ввійти в становище 

3. Зважити на становище 

387. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Тою ж мірою 

2. В тій же мірі 

3. Однаковою мірою 

388. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. У точному значення слова 

2. У строгому смислі слова 

389. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Ним нагромаджено за два роки чимало справ, до яких причетні спільні 

підприємства 

2. Він нагромадив за два роки чимало справ, до яких причетні спільні 

підприємства 

3. Нагромаджено за два роки ним чимало справ, до яких причетні спільні 

підприємства 

390. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Недоліків у роботі райвідділів чимало. Вони, по суті, причетні до всього, 

що коїться на їхніх територіях. 

2. Недоліків у роботі райвідділів чимало. Працівники їх, по суті, причетні до 

всього, що коїться на їхніх територіях. 

3. Недоліків у роботі райвідділів чимало. Працівники їх, по суті, 

відповідальні за все, що відбувається на їхніх територіях. 

391. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Мною було вибито вхідні двері будинку через відмову відчинити їх 

2. Через відмову відчинити вхідні двері будинку я вибив їх 

3. Через відмову відчинити вхідні двері будинку мною було вибито їх 

392. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Керуючий банком зробив заяву 

2. Керуючий банку зробив заяву 

3. Керівник банку зробив заяву 

393. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. На столі присутні відбитки пальців 

2. На столі наявні відбитки пальців 

3. На столі є відбитки пальців 
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394. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Зауважень щодо огляду не надходило  

2. Зауважень щодо огляду не поступило 

3. Зауважень щодо огляду не надійшло 

395. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Обвинувачений заявив, що хоче мати захисника до першого допиту по 

призначенню колегії адвокатів 

2. Обвинувачений заявив, що хоче мати захисника до першого допиту за 

призначенням колегії адвокатів 

3. Обвинувачений заявив, що хоче мати захисника до першого допиту згідно 

з призначенням колегії адвокатів 

4. Обвинувачений заявив, що хоче мати захисника до першого допиту згідно 

з призначенням колегії адвокатів 

396. Вкажіть речення, побудовані правильно  

1. Більш нічого, що служило б доказом по справі, не виявлено 

2. Більш нічого, що послужило б доказом у справі, не виявлено 

397. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Більш нічого, що служило б доказом по справі, не виявлено 

2. Більш нічого, що служило б доказом у справі, не виявлено 

3.Більше нічого, що слугувало б доказом у справі, не виявлено 

398. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Заходи попередження правопорушень було вжито 

2. Заходи по попередженню правопорушень було вжито 

3. Заходи щодо попередження правопорушень було вжито 

4. Заходи у попередженні правопорушень було вжито 

399. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Скоївши крадіжку, злочинців було затримано 

2. Скоївши крадіжку, злочинці були затримані 

3.  Після скоєння крадіжки злочинців було затримано 

400. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Принісши цей документ, йому дозволили взяти інший 

2. Принісши цей документ, він взяв інший 

3. Після цього як він приніс цей документ, йому дозволили взяти інший 

4. Після того, як він приніс цей документ,він узяв інший 

401. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Ми знаємо, що виняток становить один із фактів по цій справі 

2. Ми знаємо, що виняток становить один із фактів у цій справі 
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3. Ми знаємо, що винятком є один із фактів у цій справі 

4. Ми знаємо, що винятком є один із фактів по цій справі 

402. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Ми вправі говорити, як відомо, про недосконалість роботи по виявленню 

потенціальних правопорушників 

2. Ми маємо право говорити, як відомо, про недосконалість роботи у 

виявленню потенціальних правопорушників 

3. Маємо право говорити, як відомо, про недосконалість роботи щодо 

виявлення потенційних правопорушників 

403. Вкажіть, які мовні засоби аргументації використано у фрагменті промови 

адвоката 

Нам доведеться говорити про кохання і ненависть, про жагучі ревнощі і крижану 

байдужість, про дикі пориви неприборканого гніву, який у роковий день і годину 

вклав у руки Степанова знаряддя смерті 

1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

404. Вкажіть, які мовні засоби аргументації використано у фрагменті промови 

адвоката 

Прокурор, підтримуючи обвинувачення у цій справі і вимагаючи для Одаренка 

позбавлення волі строком на десять років, безумовно, перебував під впливом статті 

«Із залу суду», яку надруковано в дев'ятому номері журналу «Социалистическая 

законность» за 1955 р. В цій статті розповідається про вбивство, вчинене учнем 

середньої школи, але фабула справи була зовсім іншою. 15-річний Борис 

Журавльов, прийшовши на вечір самодіяльності, із револьвера убив студента 

Кузьміна, який зробив йому справедливе зауваження 

1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

405. Вкажіть, які мовні засоби аргументації використано у фрагменті промови 

адвоката  

Чи може хтось сумніватись, що Чолкуну нанесено ряд тяжких ран, від яких він, не 

виходячи зі стану непритомності, помер? Очевидно, ні! 
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1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

406. Вкажіть, які мовні засоби аргументації використано у фрагменті промови 

адвоката 

речові докази – німі свідки злочину; 

1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

407. Вкажіть, які мовні засоби аргументації використано у фрагменті промови 

адвоката 

Гальський посіяв у серці колишнього свого друга гірке зерно ревнощів 

1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

408. Вкажіть, які мовні засоби аргументації використано у фрагменті промови 

адвоката 

Таким є, товариші судді, моральне обличчя Шпак за матеріалами судового слідства. Такі 

є мотиви її поведінки в цій справі 

1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

409. Вкажіть, які мовні засоби аргументації використано у фрагменті промови 

адвоката  
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За чаркою у нього, як нам вже відомо, діє своєрідний механізм умовних рефлексів: чим 

більше він п'є, тим більше ревнує, а чим більше ревнує, тим легше для нього 

вчинити бешкет 

1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

 

410. Вкажіть, які мовні засоби аргументації використано у фрагменті промови 

адвоката  

Поява в зимовий вечір «джентльмена» без піджака і з палицею — явище не звичайне. 

Обвинувачення, однак, зовсім не цікавиться цією подією. 

1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

 

411. Вкажіть, які мовні засоби аргументації використано у фрагменті промови 

адвоката  

Сам Мазепко замовчує ці свої вчинки і твердить, що це неправда. Кому ж вірити? 

1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

412. Вкажіть, які мовні засоби аргументації використано у фрагменті промови 

адвоката 

Так чи інакше, твердження обвинувача, що тільки один Гальський наносив удари 

Чолкуну, що тому тільки він один винний у його смерті, — це тільки припущення. 

1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 
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413. Вкажіть, які мовні засоби аргументації використано у фрагменті промови 

адвоката 

Не шукав Гальський насолоди в муках Чолкуна. Заподіювати людині муки із злочинним 

наміром — це акт холодної, як лід, волі, акт ненависті. 

1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

 

Написати з дотриманням усіх орфографічних та пунктуаційних вимог  

414. Оформіть дату цифровим способом. 

шістнадцятого вересня дві тисячі першого року 

415. Оформіть дату цифровим способом. 

шістнадцятого вересня дві тисячі першого року, 

416. Оформіть дату словесно-цифровим способом 

шістнадцятого вересня дві тисячі першого року 

417. Оформіть дату словесно-цифровим способом 

третього березня двохтисячного року 

418. Оформіть дату цифровим способом 

шостого серпня тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ятого року 

419. Оформіть дату цифровим способом. 

вісімнадцятого вересня дві тисячі тринадцятого року. 

420. Оформіть дату словесно-цифровим способом 

шостого серпня тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ятого року 

421. Оформіть дату словесно-цифровим способом 

 вісімнадцятого вересня дві тисячі тринадцятого року. 

422. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів:  

суд робить наголос  

423. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів:  

правовідносини мали місце  
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424. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів:  

суд приходить до висновку  

425. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів:  

передача  

426. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

слід стягнути  

427. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

наведені обставини  

428. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

з огляду на наступне 

429. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

прийняти до уваги  

430. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

виконуються такі умови  

431. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

відмічає  

432. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

вбачає  
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433. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

оскаржуване рішення  

434. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних вимог 

і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

співпадає 

 

 

Встановіть відповідність у вигляді цифр 

435. Встановіть відповідність між терміном та способом його творення 

1. кримінологія 1. вторинна номінація 

2. держава 2. запозичення 

3. ордер на арешт 3. синтаксичний 

 4. морфологічний 

 5. безсуфіксний 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

436. Встановіть відповідність між терміном та способом його творення 

1. злочин 1. вторинна номінація 

2. склад злочину 2. запозичення 

3. співучасник 3. синтаксичний 

 4. морфологічний 

 5. безсуфіксний 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

437. Встановіть відповідність між терміном та способом його творення 

1. арешт 1. вторинна номінація 

2. суд 2. запозичення 

3. підсудний 3. синтаксичний 

 4. морфологічний 

 5. метафоричне термінотворення 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

438. Встановіть відповідність між терміном та способом його творення 

1. векселедавець 1. вторинна номінація 
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2. залишення заяви без розгляду 2. запозичення 

3. закон 3. синтаксичний 

 4. морфологічний 

 5. суфіксально-префіксальний 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

439. Встановіть відповідність між терміном та способом його творення 

1. суб’єктивне ставлення в вину 1. термінологізація 

2. позов 2. безсуфіксний 

3. алібі 3. синтаксичний 

 4. морфологічний 

 5. запозичення 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

440. Встановіть відповідність між терміном та способом його творення 

1. інкомунікадо 1. вторинна номінація 

2. недійсність правочину 2. запозичення 

3. правочин 3. синтаксичний 

 4. безсуфіксний 

 5. морфологічний 

1. -   , 2. -   , 3. -    

441. Встановіть відповідність між терміном та способом його творення 

1. третя особа  1. вторинна номінація 

2. закон 2. запозичення 

3. адвокат 3. синтаксичний 

 4. метафоричне термінотворення 

 5. морфологічний 

1. -   , 2. -   , 3. -    

442. Встановіть відповідність між терміном та способом його творення 

1. гілка влади 1. вторинна номінація 

2. позовна заява 2. запозичення 

3. злочин 3. метафоричне термінотворення 

 4. синтаксичний 

 5. морфологічний 

1. -   , 2. -   , 3. -    

443. Встановіть відповідність між терміном та способом його творення 

1. підзаконний 1. вторинна номінація 

2. кодекс 2. запозичення 

3. нормативно-правовий акт 3. синтаксичний 
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 4. безсуфіксний 

 5. морфологічний 

1. -   , 2. -   , 3. -    

444. Встановіть відповідність між терміном та способом його творення 

1. закон 1. вторинна номінація 

2. юрист 2. запозичення 

3. векселедавець 3. синтаксичний 

 4. безсуфіксний 

 5. морфологічний 

1. -   , 2. -   , 3. -    

445. Встановіть відповідність між словом та складовою юридичної лексики 

1. право 1. номенклатура 

2. конвертація 2. спеціальний термін 

3. діти 3. загальновживане слово 

 4. юридичний термін 

 5. професіоналізм 

 6. слово, яке має спеціальне значення 

у нормативно-правовому акті 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

446. Встановіть відповідність між словом та складовою юридичної лексики 

1. батьки 1. номенклатура 

2. Конституція України 2. спеціальний термін 

3. нормативний акт 3. загальновживане слово 

 4. юридичний термін 

 5. професіоналізм 

 6. слово, яке має спеціальне значення 

у нормативно-правовому акті 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

447. Встановіть відповідність між словом та складовою юридичної лексики 

1. державний бюджет 1. номенклатура 

2. валютування 2. спеціальний термін 

3. юридичка 3. загальновживане слово 

 4. юридичний термін 

 5. професіоналізм 

 6. слово, яке має спеціальне значення 

у нормативно-правовому акті 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

448. Встановіть відповідність між словом та складовою юридичної лексики 

1. кредитний догорів 1. номенклатура 

2. домовленість 2. спеціальний термін 



69 

 

3. ануїтет 3. загальновживане слово 

 4. юридичний термін 

 5. професіоналізм 

 6. слово, яке має спеціальне значення 

у нормативно-правовому акті 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

449. Встановіть відповідність між словом та складовою юридичної лексики 

1. Цивільний кодекс України 1. номенклатура 

2. кодекс 2. спеціальний термін 

3. автоцивілка 3. загальновживане слово 

 4. юридичний термін 

 5. професіоналізм 

 6. слово, яке має спеціальне значення 

у нормативно-правовому акті 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

450. Встановіть відповідність між словом та складовою юридичної лексики 

1. особа 1. номенклатура 

2. кримінал 2. спеціальний термін 

3. кримінальний закон 3. загальновживане слово 

 4. юридичний термін 

 5. професіоналізм 

 6. слово, яке має спеціальне значення 

у нормативно-правовому акті 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

451. Встановіть відповідність між словом та складовою юридичної лексики 

1. патологоанатом 1. номенклатура 

2. кримінологія 2. спеціальний термін 

3. пальчики 3. загальновживане слово 

 4. юридичний термін 

 5. професіоналізм 

 6. слово, яке має спеціальне значення 

у нормативно-правовому акті 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

452. Встановіть відповідність вигляді цифр  

1. явище 1. ознаки 

2. поняття 2. властивості 

3. термін 3. значення 

 4. характеристика 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

453. Встановіть відповідність у вигляді цифр  
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1. явище 1. картина світу 

2. поняття 2. дійсність 

3. термін 3. мова 

 4. мислення 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

454. Встановіть відповідність у вигляді цифр  

1. явище 1. фіксує поняття 

2. поняття 2. позначає поняття 

3. термін 3. відображає явище 

 4. відображається поняттям 

1. -   , 2. -   , 3. -   . 

 

Встановіть послідовність 

455.  Виберіть правильну послідовність оформлення підпису в документі. 

1. Директор підприємства;  

2. прізвище  

3. ініціали;  

4. підпис. 

456. Виберіть правильну послідовність оформлення підпису в акті. 

1. Міністр; 

2.  прізвище  

3. ініціали 

4. підпис. 

457. Встановіть послідовність етапів професійної комунікації: 

1. початок спілкування  

2. обговорення питання 

3. підготовка до спілкування 

4. вихід з контакту 

5. прийняття рішення  

458. Підготовка до спілкування охоплює: 

1. збирання матеріалів з предмета розмови; 

2. складання плану розмови;  

3. обґрунтування свого варіанту рішення;  

4. обмірковування позиції співрозмовника; 

459. Послідовність перекладання: 

1. синтез інформації рідною мовою; 

2. усвідомлення змісту інформації; 
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3. зорове чи слухове сприймання інформації чужою мовою 

4. відтворення змісту інформації рідною мовою. 

5. аналіз інформації мовою оригіналу 

460. Встановіть послідовність структурних частин заяви 

1. Адресат.  

2. Назву виду документа 

3. Адресант.  

4. Текст заяви 

5. Підпис заявника  

6. Дату 

7. Додаток  

461. Встановіть послідовність у графі «Адресант» зовнішньої заяви 

1. по батькові 

2. ім'я,  

3. прізвище  

4. домашня адреса 


