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Теоретичний блок 

Оберіть найбільш правильний варіант (чи варіанти) відповіді із 

запропонованих 

Розділ 1. Юридична термінологія 

Оберіть найбільш правильний варіант (чи варіанти) відповіді із 

запропонованих 
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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 

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 
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2. неправильне 

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

підпорядковується державно-юридичним закономірностям 

1. правильне 

2. неправильне 

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 
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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 

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 
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30. До ознак юридичного терміна належить   

1. багатозначність 

2. когнітивність 

3. інтерактивність 

4. однозначність 

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 
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3. дефініція 

4. екстенсіонал 

38. До структури юридичних терміносистем входять 

1. терміносистема галузі права 

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 
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2. особливості пізнання юридичних явищ 

3. усвідомленні необхідності правового регулювання певних суспільних 

відносин та її реалізація через створення тексту джерела права 

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 
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1. праворегулятивні 

2. нормативно-правові 

3. правозастосувальні  

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 
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3. загальномовні 

4. загальноправові 

58. За ступенем конкретності юридичні терміни поділяються на:  

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 
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2. прості префіксальні 

3. прості 

4. кореневі 

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

поняттями 

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 
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2. допустимість використання багатозначного слова 

3. недопустимість використання багатозначного слова 

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  
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Розділ 2. Юридична стилістика 

Оберіть найбільш правильний варіант (чи варіанти) відповіді із 

запропонованих 

 

83. До ознак функціонального стилю мови належить: 

1. розділові знаки в реченні 

2. орфографія 

3. певні типові синтаксичні конструкції 

4. граматика 

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 
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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 

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: 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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  
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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  

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 
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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 

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: 
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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 

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  
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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 

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 
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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: 

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 
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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: 

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 
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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 

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  
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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; 
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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 

3. ініціатива завершення у разі різного статусу субʼєктів 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 субʼєктів має належати 

особі, вищій за соціальним статусом;  

4. ініціатива завершення у разі різного статусу субʼєктів має бути досягнута 

шляхом компромісу. 

186. Оберіть правила завершення професійної комунікації: 

1. ініціатива завершення у разі різного статусу субʼєктів 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

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; 
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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. 

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 

 

Розділ 3. Особливості створення, редагування та перекладу юридичного 

текста  

Оберіть найбільш правильний варіант (чи варіанти) відповіді із 

запропонованих 

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: 
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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.  

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» 
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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 

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.  
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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; 

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; 
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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: 

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 
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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 

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: 
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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 

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 
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2. контекстуальний переклад 

3. юридичний переклад 

4. дезиративний переклад 

 

Розділ 4. Юридична термінологія 

Доповніть твердження написавши слово або словосполучення (щонайбільше 

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

пунктуації 

Юридична термінологія 

260. Наявність визначення юридичного терміна відображає таку його ознаку 

як _________ 

261. Належність терміна до певної терміносистеми відображає таку його 

ознаку як ____________ 

262. Позначення одним юридичним терміном лише одного юридичного 

поняття відображає таку його ознаку як _____________ 

263. Сферою застосування юридичних термінів є мова правотворчості, мова 

правореалізації, мова правотлумачення, мова ______________, професійна 

юридична мова та мова юридичної науки. 

264. Сферою застосування юридичних термінів є мова ___________, мова 

правореалізації, мова правотлумачення, мова правозастосування, професійна 

юридична мова та мова юридичної науки. 

265. Сферою застосування юридичних термінів є мова правотворчості, мова 

_____________, мова правотлумачення, мова правозастосування, професійна 

юридична мова та мова юридичної науки. 

 

266. Сферою застосування юридичних термінів є мова правотворчості, мова 

правореалізації, мов ___________, мова правозастосування, професійна 

юридична мова та мова юридичної науки. 

267. Сферою застосування юридичних термінів є мова правотворчості, мова 

правореалізації, мов правотлумачення, мова правозастосування, 

_______________мова та мова юридичної науки. 

268. Сферою застосування юридичних термінів є мова правотворчості, мова 

правореалізації, мов правотлумачення, мова правозастосування, професійна 

юридична мова та мова _____________. 
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269. Перше місце за продуктивністю складає _________ модель творення 

юридичних термінів: термінологічні словосполучення складають приблизно 

70% законодавчого словника 

270. Ядро юридичної термінології складають прості юридичні терміни, 

утворені способом ________________ 

271. Юридичні терміни, які входять у _____________, групуються у межах 

певної нормативно-правової галузі, інституту чи певного нормативно-

правового акта або відповідної теорії. 

272. Юридичні терміни, які входять у юридичні терміносистеми, 

групуються у межах певної_________________, інституту чи певного 

нормативно-правового акта або відповідної теорії. 

273. Юридичні терміни, які входять у юридичні терміносистеми, 

групуються у межах певної нормативно-правової галузі, ___________ чи 

певного нормативно-правового акта або відповідної теорії. 

274. Юридичні терміни, які входять у юридичні терміносистеми, 

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

нормативно-правового акта або відповідної ________. 

275. Форма мисленнєвого відображення властивостей явищ, котрі 

підпорядковують державно-юридичним закономірностям – це ____________ 

276. Юридичне поняття формується у процесі пізнання явищ, які 

підпорядковуються державно-юридичним закономірностям , і позначається 

__________________ 

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

юридичного поняття шляхом зазначення його найістотніших юридично 

значимих ознак – це 

278. Спеціалізація загальновживаного слова шляхом обмеження його 

значення у юридичній терміносистемі – це такий спосіб творення юридичних 

термінів як __________________ 

279. Перенесення прямого значення загальновживаного слова на непряме 

значення юридичного терміна на основі схожості відповідних понять – це 

такий спосіб творення юридичних термінів як _______________ 

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

назву _____________ 
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Розділ 5. Юридична стилістика 

Доповніть твердження написавши слово або словосполучення (щонайбільше 

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

пунктуації 

281. Письмова система знаків, які становлять лінійну послідовність 

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

_______________ 

282. Сукупність прийомів відбору та сполучень мовленнєвих засобів, 

функціонально зумовлених змістом, метою та обставинами спілкування – це 

____________ 

283. Мова правотворчості є поєднанням офіційно-ділового та __________ 

стилів. 

284. Уніфікація форми та структури заяв забезпечується наявністю 

передбачених державними стандартами ____________ 

285. Уніфікація форми та структури договорів забезпечується наявністю 

передбачених нормативно-правовими актами ______________ 

286. Цілеспрямований процес обміну інформацією у процесі спілкування, 

який забезпечує взаємодію субʼєктів суспільних відносин має назву 

_____________ 

287. Система немовних знаків, що слугують засобами для обміну 

інформацією між людьми – це _______________ 

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

почуття, настрій людини в певний момент часу – це ______________ 

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

_____________ 

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

______________ 

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

вирішення правових спорів у порядку судочинства − це _________________ 

292. Домінуюча роль у мовленнєвій взаємодії у судовій комунікації 

належить _________________ 

293. Просторово-часова обмеженість мовленнєвої діяльності судової 

комунікації визначається послідовністю, ____________ та процесуальними 

строками. 
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294. 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) 

295. Регламентація мовленнєвого спілкування, що відбувається у судовій 

комунікації, здійснюється у відповідному процесуальному законодавстві 

відбувається шляхом встановлення _________________до найважливіших 

складових судової комунікації. 

296. Система взаємоповʼязаних елементів, які визначають вибір мовних 

засобів і забезпечують єдність процесів спілкування, спрямованого на 

досягнення цілей правосуддя – це ________________ 

297. Особлива форма висловлювання, спрямована на зʼясування і 

вербалізацію відсутньої інформації – це ___________________ 

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

монологічними – це ___________________ 

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

інформація про певний епізод, має назву ___________________ 

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

сумнів у її реальності в цілому, має назву ___________________ 

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

хоче зʼясувати певні деталі, має назву ___________________ 

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

отримати вичерпну інформацію про подію, має назву ___________________ 

303. Пункти статті закону нумеруються цифрами або __________________ 

304. Визначення термінів у законі повинно випливати зі 

___________________, які ними позначаються. 

305. 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». 

306. У рішенні суду вузькоспеціалізовані юридичні терміни бажано 

пояснювати, зокрема цитуючи відповідні положення законодавств1. 

Посилаючись на положення закону, доцільно відтворювати їх зміст у 

_______________________________ обсязі. 
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307. Нормативно-правовий акт повинен мати відповідну його змісту 

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

у проекті подається _______________. 

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

суддів», та вживати визначений Конституцією України та законодавством 

термін «__________». 

309. 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. 

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

посадової особи або до установи чи організації – це ____________ 

311. Процес і результат відтворення письмового чи усного тексту засобами 

іншої мови зі збереженням єдності змісту і форми – це ________________ 

312. Семантично точний і стилістично еквівалентний переклад, що 

відповідає функціонально-стилістичним нормам мови перекладу – це 

_____________ 

313. Переклад, що  правильно передає основну комунікативну функцію 

оригіналу – це ____________________ 

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

необов’язково передає повний смисловий зміст і основну комунікативну 

функцію оригіналу – це ______________________ 

315. Відповідність змісту, форми і функцій тексту оригіналу тексту 

перекладу – це ______________________ 

316. Тотожне відтворення ситуацій відбувається при використанні моделі 

___________еквівалентності. 

317. Тотожність значень мовних одиниць досягається у моделі 

___________еквівалентності. 

318. Збереження відносної рівності змістової, смислової, семантичної, 

стилістичної та функціонально-комунікативної інформації, що міститься в 

оригіналі та перекладі досягається у моделі ______________еквівалентності. 

319. Функціонально-змістова еквівалентність, що ґрунтується на тотожному 

комунікативному ефекті, що виявляє текст оригіналу та перекладу – це 

_____________. 

Практичний блок 
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Розділ 6.  

Обрати правильну відповідь 

320. 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). 

321. Котре речення із заяви відповідає вимогам офіційно-ділового стилю? 

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. 

322. 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. 

323. 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. 

324. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах. 

1. м. Львів вул. С. Бандери, 16/23. 
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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. 

325. 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. 

326. 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 

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 

327. 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. 

328.  Виберіть правильний варіант оформлення додатку до заяви. 

1. До заяви прикладаються такі документи. 

2. До заяви додаються слідуючі документи. 
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3. До заяви додаються наступні документи. 

4. До заяви додаю такі документи. 

329. 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. 

 

Розділ 7 Обрати правильну відповідь 

330. 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. 

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

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

юридичного факультету. 

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. 

332. 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. 
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333. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються 

такими юридичними термінами як злочин і проступок 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

334. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються 

такими юридичними термінами як правочин і договір 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

335. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються 

такими юридичними термінами як правова держава і соціальна держава 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

336. Встановіть варіант співвідношення змісту понять, що позначаються 

такими юридичними термінами як правопорушення і злочин 

1. тотожність 

2. пересікання 

3. включення 

4. виключення 

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

поняття-метафору  

1. джерело права 

2. суд 

3. цивільний договір 

4. злочин 

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

поняття-метафору  

1. право 

2. компетентний суд 

3. гілка влади  

4. правочин 

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

поняття-метафору  

1. договір купівлі-продажу 

2. правове регулювання 
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3. сторони процесу 

4. бюджет 

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

поняття-метафору  

1. права людини 

2. адвокат 

3. прокурор 

4. юридична особа 

341. 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 

342. 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 

343. 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 

Розділ 8 

344. 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 

4. Взяти Пилипчук Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта 

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

1. Дата, печатка 

2. Підпис, печатка 

3. Дата і підпис 

4. Дата, підпис, печатка 

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

знімати? 
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1. Пальто. 

2. Кіно. 

3. Квартиру. 

4. З вішака. 

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

1. До ста. 

2. За доцільне. 

3. Що так буде краще. 

4. Правильним. 

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

1. Суспільна задача.  

2. Математична задача. 

3. Бойова задача.  

4. Термінова задача. 

349. 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. 

350. Вкажіть правильний варіант речення 

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

проведення огляду, змісту протокола, плану не поступало 

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 

351. 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. 

352. 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 
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353. 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 

354. 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 

355. 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, 

356. Вкажіть правильний варіант речення 

1. один з них загрожував пістолетом 

2. один з них погрожував пістолетом 

357. 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 

358. 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 

359. 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 

360. Вкажіть правильний варіант речення 
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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 

361. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Закон вступає в силу 

2. Закон набуває сили 

3. Закон набуває чинності 

362. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Подавати допомогу 

2. Надавати допомогу 

3. Давати допомогу 

363. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Губитися в догадках 

2. Губитися в здогадах 

3. Згубитися в здогадах 

364. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. прийти до висновку 

2. дійти висновку 

365. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Давати справі хід 

2. Давати справі рух 

3. Давати ділу хід 

366. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. дав під заклад 

2. дав під заставу 

367. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. заключив угоду 

2. уклав угоду 
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368. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. За всіма правилами 

2. По всім правилам 

369. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Коротко кажучи 

2. Коротше кажучи 

370. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Не дивлячись на обставини 

2. Незважаючи на обставини 

371. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Поняття не маю. 

2. Уяви не маю 

3. Уявлення не маю 

372. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Держати в курсі 

2. Тримати в курсі 

373. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Ввійти в положення 

2. Ввійти в становище 

3. Зважити на становище 

374. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. Тою ж мірою 

2. В тій же мірі 

3. Однаковою мірою 

375. Які із запропонованих фразеологізмів не відповідають вимогам 

української мови 

1. У точному значення слова 

2. У строгому смислі слова 

376. Вкажіть речення, побудовані правильно 
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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 

377. 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. 

378. 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 

379. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Керуючий банком зробив заяву 

2. Керуючий банку зробив заяву 

3. Керівник банку зробив заяву 

380. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. На столі присутні відбитки пальців 

2. На столі наявні відбитки пальців 

3. На столі є відбитки пальців 

381. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Зауважень щодо огляду не надходило  

2. Зауважень щодо огляду не поступило 

3. Зауважень щодо огляду не надійшло 

382. 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 
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4. Обвинувачений заявив, що хоче мати захисника до першого допиту згідно 

з призначенням колегії адвокатів 

383. 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 

384. 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 

385. 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 

386. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Скоївши крадіжку, злочинців було затримано 

2. Скоївши крадіжку, злочинці були затримані 

3.  Після скоєння крадіжки злочинців було затримано 

387. 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 

388. 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 

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

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

389. 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 

390. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Суд робить наголос на неправильності оцінки фактів стороною 

обвинувачення 
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2. Суд робить наголос на неправильну оцінку фактів стороною 

обвинувачення 

3. Суд наголошує на неправильній оцінці фактів стороною обвинувачення 

 

391. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Мала місце подія злочину  

2. Відбулася подія злочину  

3. Було вчинено злочин 

 

392. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Між сторонами мали місце правовідносини 

2. Між сторонами були правовідносини 

 

393. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Суд приходить до висновку про обґрунтованість позиції позивача 

2. Суд доходить висновку про обґрунтованість позиції позивача 

 

394. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. З відповідача слід стягнути усю суму боргу у розмірі 2 500 грн. 

2. З відповідача потрібно стягнути усю суму боргу у розмірі 2 500 грн. 

 

395. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Потрібно звернути увагу на зазначені позивачем обставини 

2. Потрібно звернути увагу на наведені позивачем обставини 

 

396. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Позовні вимоги мають бути задоволені з огляду на наступне  

2. Позовні вимоги мають бути задоволені з огляду на таке 

 

397. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Потрібно прийняти до уваги такі аргументи 

2. Слід взяти до уваги такі аргументи 

3. Потрібно взяти до уваги такі аргументи 

 

398. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Зобов’язання можна вважати виконаним, якщо виконуються такі умови. 

2. Зобов’язання можна вважати виконаним, якщо дотримано таких умов. 

3. Зобов’язання вважається виконаним, якщо виконано такі умови. 

 

399. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Суд відмічає, що надані докази не відповідають вимогам допустимості 

доказів. 
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2. Суд наголошує, що надані докази не відповідають вимогам допустимості 

доказів. 

 

400. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. З матеріалів справи суд вбачає наступне 

2. З матеріалів справи суд вбачає таке 

3. Дослідивши матеріали справи суд дійшов таких висновків 

4. Розглянувши матеріали справи, суд дійшов таких висновків 

401. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. До заяви додаю копію оскаржуваного рішення суду 

2. До заяви додаю копію оскарженого рішення суду 

 

402. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Позиція обвинувачення і захисту з цього питання співпадає 

2. Позиція обвинувачення і захисту з цього питання збігається 

 

403. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. У історії правової думки простежено пересікання уявлень про право і про 

справедливість 

2. У історії правової думки простежено перетинання уявлень про право і про 

справедливість 

 

404. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Співробітництво держав у сфері захисту прав людини поглибилася. 

2. Співпраця держав у сфері захисту прав людини поглибилася. 

3. Співпрацю держав у сфері захисту прав людини поглиблено державами. 

 

405. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Низка грошових обмежень виконують попереджувальну функцію 

2. Деякі грошові обмеження виконують попереджувальну функцію 

3. Певні грошові обмеження виконують запобіжну функцію 

 

406. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Неправосудне рішення було відмінене 

2. Неправосудне рішення було скасовано 

3. Неправосудне рішення було відмінено 

 

407. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Заключною стадією переговорів було укладення договору 

2. Завершальним етапом переговорів було укладення договору 

3. Завершальною стадію переговорів було заключення договору  

 

408. Вкажіть речення, побудовані правильно 
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1. Для підтвердження даних фактів потрібно отримати висновок фахівця 

2. Для підтвердження цих фактів потрібно отримати висновок фахівця 

3. Для підтвердження цих фактів потрібно отримати заключення фахівця 

 

409. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Особа, обвинувачена у вчиненні злочину, була відсторонена від посади. 

2. Особу, обвинувачену у вчиненні злочину, усунули з посади.  

 

410. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Голову дільничної виборчої комісії відсторонили від виконання 

обовʼязків. 2. Голову дільничної виборчої комісії усунули від виконання 

обовʼязків.  

 

411. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Сергій послідовно відстоював свою позицію з цього питання. 

2. Сергій послідовно обстоював свою позицію з цього питання 

 

412. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Проведення зібрання було відмінене на підставі рішення суду. 

2. Проведення зборів було скасоване на підставі рішення суду. 

 

413. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Діюче законодавство не має суперечити міжнародним договорам України 

2. Чинне законодавство не повинно суперечити міжнародним договорам 

України 

3. Чинне законодавство не має суперечити міжнародним договорам України 

 

414. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Сторонам так і не вдалося досягти домовленості 

2. Сторонам так і не вдалося домовитись 

 

415. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Становище підзахисного було загрожуючим. 

2. Становище підзахисного було загрозливим. 

 

416. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. У судовому процесі, де зіштовхуються різні інтереси, жодній зі сторін не 

має бути надано переваги. 

2. У судовому процесі, де стикаються різні інтереси, жодній зі сторін не має 

бути надано переваги. 

 

417. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Цей обов’язок виявився обтяжуючим для заявника 
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2. Цей обов’язок виявився обтяжливим для заявника 

 

418. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. У позиції захисту можна прослідкувати істотні протиріччя 

2. У позиції захисту можна прослідкувати істотні суперечності 

3. У позиції захисту можна прослідкувати істотні розходження 

 

419. Вкажіть речення, побудовані правильно 

- Семена призначили виконуючим обов’язки керівника відділу. 

- Семена призначили виконавцем обов’язки керівника відділу. 

+ Семена призначили виконувачем обов’язки керівника відділу. 

 

420. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Виступаючий звернув увагу на недоліки правового регулювання з цього 

питання. 

2. Виступальник звернув увагу на недоліки правового регулювання цього 

питання. 

3. Доповідач звернув увагу на недоліки правового регулювання з цього 

питання. 

 

421. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Благополуччя населення залежить і від заходів санітарного характеру 

2. Добробут населення залежить і від заходів санітарного характеру 

 

422. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Ми упустили строк, відведений для звернення до суду. 

2. Ми упустили строк, призначений для звернення до суду. 

3. Ми згаяли строк, протягом якого можна було звернутися до суду 

 

423. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Товар не можна повернути продавцю, якщо пошкоджена його упаковка. 

2. Товар не можна повернути продавцю, якщо пошкоджено його пакування 

3. Товарне не може бути повернуто покупцем, якщо пошкодили його 

пакування 

 

424. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. У остаточному звіті слід підбити підсумки роботи за рік 

2. У остаточному звіті потрібно підбити підсумки роботи за рік 

3. У остаточному звіті слід підсумувати усю роботу за рік 

4. У остаточному звіті необхідно підсумувати усе, зроблене за рік 

 

425. Вкажіть речення, побудовані правильно 
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1. У сучасному суспільстві юридичні послуги користуються неабияким 

попитом. 

2. У сучасному суспільстві є значний попит на юридичні послуги. 

3. У сучасному суспільстві юридичні послуги мають неабиякий попит. 

 

426. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. З кожного правила може бути виключення. 

2. З кожного правила може бути виняток. 

 

427. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. На час відпустки начальника відділу його обовʼязки виконує замісник 

2. На час відпустки начальника відділу його обовʼязки виконує заступник 

 

428. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Для оцінки перспектив розгляду справи судом слід у першу чергу 

співставити факти 

2. Для оцінки перспектив розгляду справи судом слід у першу чергу 

порівняти факти 

3. Для оцінки перспектив розгляду справи судом потрібно у першу чергу 

порівняти факти 

4. Для оцінки перспектив розгляду справи судом необхідно насамперед 

порівняти факти 

 

429. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Це було безпрецендентне порушення національного права. 

2. Це було безпрецедентне порушення національного права.  

 

430. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Під стінами парламенту зібрали багаточисельний мітинг 

2. Під стінами парламенту зібрали чисельний мітинг 

3. Під стінами парламенту зібрали численний мітинг 

 

431. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Опишіть, будь ласка, ситуацію у двох словах. 

2. Опишіть, будь-ласка, ситуацію у двох словах. 

3. Опишіть, будь-ласка, ситуацію двома словами. 

4. Опишіть, будь ласка, ситуацію двома словами. 

 

432. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Це питання у деякій мірі стосується і фактів, і права. 

2. Це питання деякою мірою стосується і фактів, і права 

 

433. Вкажіть речення, побудовані правильно 
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1. Остаточний вибір завжди доводиться робити залежно від конкретних 

обставин. 

2. Остаточний вибір завжди доводиться робити в залежності від конкретних 

обставин. 

 

434. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Для реєстрації політичної партії слід подати виписку з протоколу 

установчого зʼїзду. 

2. Для реєстрації політичної партії потрібно подати виписку з протоколу 

установчих зборів. 

3. Для реєстрації політичної партії слід подати витяг з протоколу установчого 

зʼїзду. 

4. Для реєстрації політичної партії потрібно подати витяг з протоколу 

установчих зборів. 

 

435. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. У кінцевому рахунку позовні вимоги були задоволені. 

2. В остаточному рахунку позовні вимоги було задоволено.  

3. У кінцевому підсумку позовні вимоги були задоволені.  

 

436. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Для обґрунтування позиції захисту довелося задіяти багатьох осіб. 

2. Для обґрунтування позиції захисту довелося залучити багатьох осіб. 

 

437. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Цей аргумент сторони захисту заслуговує на увагу. 

2. Даний аргумент сторони захисту заслуговує на увагу. 

3. Цей аргумент сторони захисту вартий уваги. 

 

438. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Не дивлячись на складність матеріального становища заявника, йому було 

відмовлено у наданні права на субсидію. 

2. Не дивлячись на складність матеріального становища заявника, йому 

відмовили у наданні права на субсидію. 

3. Незважаючи на складність матеріального становища заявника, йому було 

відмовлено у наданні права на субсидію. 

 

439. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Ділова переписка відповідача може бути прийнята до уваги як доказ. 

2. Ділове листування відповідача може бути прийняте до уваги як доказ. 

3. Ділова переписка відповідача може бути взята до уваги як доказ. 

4. Ділове листування відповідача може бути взято до уваги як доказ. 
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440. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Суд не може приймати до уваги докази, правдивість яких ставиться під 

сумнів.  

2. Суд не може приймати до уваги докази, правдивість яких спірна. 

3. Суд не може брати до уваги докази, правдивість яких ставиться під сумнів. 

  

441. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Працівники правоохоронних органів мусять не лише розкривати злочини, 

але й приймати міри з їх попередження. 

2. Працівники правоохоронних органів мусять не лише розкривати злочини, 

але й вживати заходів з їх попередження. 

3. Працівники правоохоронних органів мають не лише розкривати злочини, 

але й вживати заходів із запобігання. 

 

442. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Про час та місце судового засідання сторонам має бути повідомлено 

наперед. 

2. Про час та місце судового засідання сторонам має бути повідомлено 

заздалегідь. 

 

443. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Сам по собі факт не був протиправним. 

2. Сам собою факт не був протиправним. 

 

444. Вкажіть речення, побудовані правильно 

1. Перспектива укладення мирової угоди оцінюється у залежності від 

прагнення компромісу кожною зі сторін 

2. Перспектива укладення мирової угоди оцінюється залежно від жаги 

компромісу кожною зі сторін  

3. Перспектива укладення мирової угоди оцінюється залежно від прагнення 

компромісу кожною зі сторін  

 

Розділ 9. 

445. 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 
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4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

446. 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 

447. 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! 

1. метафора 

2. порівняння 

3. градація 

4. наведення прикладу 

5. питальні конструкції 

6. конструкції, що спонукають до дії 

448. 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 
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449. 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 

450. 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 

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

адвоката  

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 

 

452. 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 
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6. конструкції, що спонукають до дії 

 

453. 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 

454. 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 

 

455. 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 

 

456. Вкажіть, які мовні прийоми 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. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 
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3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

457. Вкажіть, які мовні прийоми 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. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

458. Вкажіть, які мовні прийоми 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! 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3 звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5 підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

459. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у фрагменті 

промови адвоката 

Речові докази – німі свідки злочину. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

 

460. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у фрагменті 

промови адвоката 

Гальський посіяв у серці колишнього свого друга гірке зерно ревнощів 
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звернення до очевидного 

1. звернення до логіки 

2. звернення до істиності 

3. ускладнення синтаксичної структури 

4. підміна номінацій 

5. варіації способів введення тези 

 

 

461. Вкажіть, які мовні прийоми 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. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

462. Вкажіть, які мовні прийоми 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. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

 

463. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у фрагменті 

промови адвоката  

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

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

 

464. Вкажіть, які мовні прийоми 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. 
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1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

465. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Перш ніж перейти до головної тези захисту — про безмірні страждання 

моєї підзахисної, змученої скаженими ревнощами свого чоловіка,— я 

зупинюсь на пролозі цієї драми.  

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

466. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Петро Герасимов, охоплений сліпими, буйними ревнощами, вирішив 

помститися професору Арсеньєву за образу його сімейної честі. Він 

задумав віроломний план помсти. З цією метою Герасимов з власної 

ініціативи звернувся до того, кого він вважав таким, що може 

здійснити вбивство за плату — до Макарова. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

467. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Підсудний Герасимов підійшов до оцінки Макарова з своєю вузькою, 

егоїстичною, міщанською міркою, вважаючи, що Макаров під впливом 

низьких спонукань допоможе йому в здійсненні його злочинних 

задумів.  

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 
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3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

468. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Такі злочини повинні своєчасно розкриватись відповідними органами. 

Це їх професійний обов'язок, з яким вони з честю справляються. Однак 

не менш важливе завдання, що стоїть перед цими органами, полягає в 

попередженні, недопущенні різного роду злочинів, у тому числі проти 

життя, здоров'я, свободи і гідності особи. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

469. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Що треба було зробити після викриття Макаровим злочинного задуму 

Герасимова? Чи можна було дозволити Герасимову розвивати далі свій 

задум, який був приречений на явний провал? Чи треба було допускати 

до торгу за людську кров? Чи треба було доводити до втягнення в 

злочин, до лави підсудних мою підзахисну Герасимову? На ці питання 

можна дати лише одну відповідь: ні, не треба. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

470. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Після сигналу Макарова треба було негайно викликати Герасимова і 

об'явити йому, що він повністю викритий, і вирішити питання про його 

відповідальність. Вивчивши особу Герасимова, його характер, я вірю, 

що це вплинуло б на нього протверезно. 

1. звернення до очевидного 
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2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

471. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Але подивимось на поведінку Герасимова. Він, ображений, горить 

ненавистю. Він здатний на знущання, на наругу над своєю дружиною 

за щільно зачиненими дверима. Боязливий Герасимов шукає найманого 

вбивцю. Макаров вірно показав, що Герасимов хотів «загрібати жар 

чужими руками». З метою забезпечення своєї безкарності Герасимов 

просив Макарова попередити про час здійснення вбивства, щоб 

сховатися і довести свою непричетність до цієї темної справи.  

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

472. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Своєчасне викриття Герасимова і попередження його божевільних 

планів перш за все повернуло б до здорового родинного життя самого 

Герасимова. Підсудна Герасимова, нарешті, вільно зітхнула б, вона б 

не була втягнута у вир маячних ідей чоловіка і не була б у ролі 

підсудної. Однак, на жаль, своєчасно не викрили Герасимова, і він 

шалено і безрозсудно, віддаючись низьким почуттям, довів її — свою 

дружину — до лави підсудних. Ось такий пролог. Перейдемо тепер до 

дій. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

473. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 
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Наш суд розкриває всі обставини, що стосуються справи, в інтересах 

досягнення об'єктивної істини. Тому для всебічного висвітлення особи 

підсудних, їх дій доводиться в даному процесі торкнутися деяких 

інтимних сторін їх життя. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

474. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Герасимов, який пред'являв моральні вимоги до своєї дружини, Тетяни 

Федорівни, додержувався древніх традицій. Він вважав, що ці 

принципи існують лише для дружини, а він, як чоловік, вільний від 

усяких моральних обов'язків. Як з'ясувалось під час судового слідства, 

він безсоромно діяв у дусі створених ним «правил»: дозволяв собі 

багато, часто зустрічався з жінками, а інколи не відмовлявся від 

близьких стосунків з ними. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

475. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Можна повірити в щирість заяви Герасимової про те, що вона глибоко 

переживала і нещадно себе осуджувала. Ось чому вона не в силах була 

ховати свої настрої, почуття сорому, що оволоділи нею. Адже вона за 

своїм характером, душевними якостями нездатна носити маску, 

вуалювати свої переживання, що хвилювали її. І це помітив її ревнивий 

чоловік — підсудний Герасимов. В ньому прокинувся звір, і він весь 

віддався дріб'язковим підозрінням. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 
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6. варіації способів введення тези 

 

476. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Ви пам'ятаєте, громадяни судді, розповідь свідка Арсеньєва про його 

розмови в той час з Герасимовим. Арсеньєв свідчив, що Герасимов 

поводив себе як розгнузданий дикун. Він став стежити за кожним 

рухом дружини. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

477. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Якось Герасимов підслухав підступний голос якогось Яго, який 

нашіптував про далекий побіжний епізод. Хтось пустив плітку про те, 

що нібито сам Арсеньєв перед кимсь хвалився своєю давньою легкою 

«перемогою». Для Герасимова цього було досить. У нього з новою 

силою дико спалахнули ревнощі. Замість спочинку, спокою після 

чотирирічного перебування на фронті, напруженої роботи в госпіталі, 

моя підзахисна потрапила в нестерпні, жахливі умови, створені 

Герасимовим.  

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

478. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Повіяло холодком зарослих могил, що шануються читачем і глядачем, 

Катерини із «Грози» і Лариси із «Безприданниці». 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 
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6. варіації способів введення тези 

 

479. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Ми перенесемось у квартиру Герасимова, у світ деспотичної Кабанихи 

і надегоїста Карандишева, який убив Ларису як належну йому 

власність. Ви пам'ятаєте втоплену Катерину. Кабаниха кричала: 

«Витягнуть, побачиш!» Такий же закон панував і в квартирі 

Герасимова. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

480. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Згадується оповідання Купріна про одного міщанина, який у хвилину 

пристрасті проповідував перед жінкою найпередовіші погляди про 

жіночу свободу. Коли ж жінка під цим впливом відкрила свою душу і 

розповіла з каяттям про один забутий епізод, чоловік її кинув.  

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

481. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Такий саме, по суті, і Герасимов. Цей доморощений філософ-ревнивець 

домагався зізнання, звичайно, не для примирення і не для того, щоб 

простити. Він цього вимагав для того, щоб втягнути замучену ним 

жертву в задуману ним чорну справу. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 
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482. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Правдиво тут прозвучали слова Герасимової про те, що вона була 

щаслива, коли наступного дня після вручення розрізаних купюр вона 

вранці потрапила з «розрізаною» ревнивим чоловіком душею до 

тюрми.  

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

483. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Після квартири Герасимова, перетвореної ним на ешафот для моєї 

підзахисної, в камері тюрми вона відчула себе краще і дуже була рада, 

що мерзенний задум чоловіка не здійснився. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

484. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

З попругами на тілі і на душі, вона була втягнута у приготування до 

злочину, в якому вона не лише не хотіла брати участі, а й всіляко 

утримувала чоловіка від його здійснення. Вона відмовляла від цього 

злочинного наміру того, хто був одночасно ініціатором злочину і її 

катом. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 
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485. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Необхідно врахувати, що кожний рядок цієї справи доводить 

відсутність у Герасимової злочинної мети, що вона була втягнута в 

злочин лише через рідкісну злочинну настирливість ініціатора цієї 

справи.  

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

486. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Я вважаю, що вона не лише не викликає обурення, як ті, хто порушує 

правила нашого життя, а, навпаки, знаходить співчуття.  

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

487. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Взагалі, при обранні міри покарання і стосовно Герасимова повинні 

бути взяті до уваги вимоги, передбачені в ст. 11 «Основних засад 

кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік». 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

488. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Адже, в кінцевому результаті, на щастя, професор Арсеньєв живий і 

успішно працює. Все обмежилось лише балаканиною, маренням 

Герасимова. Те, що Герасимов визнав свою вину і перед дружиною, 
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створює серйозні підстави для пом'якшення його відповідальності. 

Винний перед Герасимовою не лише її чоловік, але й ті, що оточували 

їх, несуть перед нею і нашим суспільством моральну відповідальність. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

489. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

 

Пам'ятайте образ чесної, правдивої, самовідданої трудівниці. В неї 

немає нікого з рідні. Та в неї є любима Вітчизна-Мати, якій вона 

самовіддано служила, і ви, її обранці, судіть її з батьківським серцем!  

Поверніть її до життя, світлого, овіяного творчим підйомом.  

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

490. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Раніше вона невтомно відгукувалась на стогін і лікувала. Тепер ви 

відгукніться на її стогін і вилікуйте її від пережитого страхіття. Яка ж 

цінність цього побічного доказу?  

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

491. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Самий факт побиття Мотрі Назаренко підсудним Назаренком нічим 

об'єктивно не стверджено. Але не будемо досліджувати це питання, 

припустимо, що такий факт справді мав місце, що Назаренко Лазар 
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справді побив Назаренко Мотрю в 1946 р. Як показала тут, у судовому 

засіданні, свідок Назаренко Мотря, такий випадок мав місце один раз 

за 16 років. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

492. Вкажіть, які мовні прийоми аргументації використано у 

фрагменті промови адвоката 

Невже ж представник обвинувачення цілком серйозно гадає, що той, 

хто один раз за 16 років наносить побої одній людині, може у наступні 

5 років вбити другу людину? Я певний, що таку точку зору не можна 

навіть обговорювати серйозно, її й критикувати особливо не слід, бо 

неспроможність цієї думки цілком очевидна. 

1. звернення до очевидного 

2. звернення до логіки 

3. звернення до істиності 

4. ускладнення синтаксичної структури 

5. підміна номінацій 

6. варіації способів введення тези 

 

493. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Перш ніж перейти до головної тези захисту — про безмірні страждання моєї 

підзахисної, змученої скаженими ревнощами свого чоловіка,— я зупинюсь 

на пролозі цієї драми.  
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

494. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Петро Герасимов, охоплений сліпими, буйними ревнощами, вирішив помститися 

професору Арсеньєву за образу його сімейної честі. Він задумав віроломний 

план помсти. З цією метою Герасимов з власної ініціативи звернувся до того, 

кого він вважав таким, що може здійснити вбивство за плату — до Макарова. 
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1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

495. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Підсудний Герасимов підійшов до оцінки Макарова з своєю вузькою, 

егоїстичною, міщанською міркою, вважаючи, що Макаров під впливом 

низьких спонукань допоможе йому в здійсненні його злочинних задумів.  
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

496. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Що треба було зробити після викриття Макаровим злочинного задуму 

Герасимова? Чи можна було дозволити Герасимову розвивати далі свій 

задум, який був приречений на явний провал? Чи треба було допускати до 

торгу за людську кров? Чи треба було доводити до втягнення в злочин, до 

лави підсудних мою підзахисну Герасимову? На ці питання можна дати лише 

одну відповідь: ні, не треба. 
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

497. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Після сигналу Макарова треба було негайно викликати Герасимова і об'явити 

йому, що він повністю викритий, і вирішити питання про його 

відповідальність. Вивчивши особу Герасимова, його характер, я вірю, що це 

вплинуло б на нього протверезно. 
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 



83 

 

6. прислівʼя, приказки 

 

498. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Але подивимось на поведінку Герасимова. Він, ображений, горить ненавистю. Він 

здатний на знущання, на наругу над своєю дружиною за щільно зачиненими 

дверима. Боязливий Герасимов шукає найманого вбивцю. Макаров вірно 

показав, що Герасимов хотів «загрібати жар чужими руками». З метою 

забезпечення своєї безкарності Герасимов просив Макарова попередити про 

час здійснення вбивства, щоб сховатися і довести свою непричетність до цієї 

темної справи.  
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

499. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Можна повірити в щирість заяви Герасимової про те, що вона глибоко 

переживала і нещадно себе осуджувала. Ось чому вона не в силах була 

ховати свої настрої, почуття сорому, що оволоділи нею. Адже вона за своїм 

характером, душевними якостями нездатна носити маску, вуалювати свої 

переживання, що хвилювали її. І це помітив її ревнивий чоловік — підсудний 

Герасимов. В ньому прокинувся звір, і він весь віддався дріб'язковим 

підозрінням. 
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

500. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Ви пам'ятаєте, громадяни судді, розповідь свідка Арсеньєва про його розмови в 

той час з Герасимовим. Арсеньєв свідчив, що Герасимов поводив себе як 

розгнузданий дикун. Він став стежити за кожним рухом дружини. 
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 
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6. прислівʼя, приказки 

 

501. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Повіяло холодком зарослих могил, що шануються читачем і глядачем, Катерини 

із «Грози» і Лариси із «Безприданниці». 
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

502. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Ми перенесемось у квартиру Герасимова, у світ деспотичної Кабанихи і 

надегоїста Карандишева, який убив Ларису як належну йому власність. Ви 

пам'ятаєте втоплену Катерину. Кабаниха кричала: «Витягнуть, побачиш!» 

Такий же закон панував і в квартирі Герасимова. 
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

503. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

 

Згадується оповідання Купріна про одного міщанина, який у хвилину пристрасті 

проповідував перед жінкою найпередовіші погляди про жіночу свободу. 

Коли ж жінка під цим впливом відкрила свою душу і розповіла з каяттям про 

один забутий епізод, чоловік її кинув. Такий саме, по суті, і Герасимов. Цей 

доморощений філософ-ревнивець домагався зізнання, звичайно, не для 

примирення і не для того, щоб простити. Він цього вимагав для того, щоб 

втягнути замучену ним жертву в задуману ним чорну справу. 
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 
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504. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Правдиво тут прозвучали слова Герасимової про те, що вона була щаслива, коли 

наступного дня після вручення розрізаних купюр вона вранці потрапила з 

«розрізаною» ревнивим чоловіком душею до тюрми. Після квартири 

Герасимова, перетвореної ним на ешафот для моєї підзахисної, в камері 

тюрми вона відчула себе краще і дуже була рада, що мерзенний задум 

чоловіка не здійснився. 
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

505. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

 

Я вважаю, що вона не лише не викликає обурення, як ті, хто порушує правила 

нашого життя, а, навпаки, знаходить співчуття.  
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

506. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 

Пам'ятайте образ чесної, правдивої, самовідданої трудівниці. В неї немає нікого з 

рідні. Та в неї є любима Вітчизна-Мати, якій вона самовіддано служила, і ви, 

її обранці, судіть її з батьківським серцем!  

Поверніть її до життя, світлого, овіяного творчим підйомом.  
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

507. Вкажіть, які стилістичні фігури використано у фрагменті промови 

адвоката 



86 

 

Раніше вона невтомно відгукувалась на стогін і лікувала. Тепер ви відгукніться на 

її стогін і вилікуйте її від пережитого страхіття. Яка ж цінність цього 

побічного доказу?  
1. риторичні звернення, запитання 

2. порівняння 

3. метафори 

4. епітети 

5. градація 

6. прислівʼя, приказки 

 

Розділ 10 

508. 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 

1. правильно 

2. неправильно 

509. 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 

510. 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 

511. 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 

512. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 
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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 

513. 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 

514. 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 

515. 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 

516. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела 

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

1. правильно 

2. неправильно 

517. 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 

518. 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 

519. Чи правильно оформлено бібліографічний опис джерела  
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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 

520. 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 

Розділ 11. 

Написати з дотриманням усіх орфографічних та пунктуаційних вимог  

521. Оформіть дату цифровим способом. 

шістнадцятого вересня дві тисячі першого року 

522. Оформіть дату цифровим способом. 

шістнадцятого вересня дві тисячі першого року, 

523. Оформіть дату словесно-цифровим способом 

шістнадцятого вересня дві тисячі першого року 

524. Оформіть дату словесно-цифровим способом 

третього березня двохтисячного року 

525. Оформіть дату цифровим способом 

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

526. Оформіть дату цифровим способом. 

вісімнадцятого вересня дві тисячі тринадцятого року. 

527. Оформіть дату словесно-цифровим способом 

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

528. Оформіть дату словесно-цифровим способом 

 вісімнадцятого вересня дві тисячі тринадцятого року. 

Розділ 12 

529. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів:  
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суд робить наголос  

530. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів:  

правовідносини мали місце  

531. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів:  

суд приходить до висновку  

532. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів:  

передача  

533. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

слід стягнути  

534. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

наведені обставини  

535. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

з огляду на наступне 

536. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

прийняти до уваги  

537. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

виконуються такі умови  

538. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

відмічає  
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539. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

вбачає  

540. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

оскаржуване рішення  

541. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

співпадає 

542. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у правозастосувальних актах, відповідно до мовних 

вимог і правил, уникаючи калькування й русизмів: 

пересікання  

 

543. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

співробітництво  

 

544. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

попереджувальний  

 

545. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

відмінене рішення  

 

546. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

заключення договору  

 

547. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

заключення фахівця 
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548. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

відсторонити від посади 

 

549. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

відсторонити від виконання обовʼязку  

 

550. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

відстоювати позицію  

 

551. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

відмінене рішення  

 

552. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

діюче законодавство  

 

553. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

досягти домовленості  

 

554. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

загрожуючий  

 

555. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

зіштовхнутися  
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556. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

обтяжуючий 

 

557. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

протиріччя  

 

558. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

розходження  

 

559. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

виконуючий обовʼязки  

 

560. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

виступаючий  

 

561. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

благополуччя  

 

562. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

упустити час  

 

563. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

упаковка  

 

564. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 
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підбити підсумки  

 

565. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

користуватися попитом  

 

566. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

виключення  

 

567. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

замісник  

 

568. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

співставити факти  

 

569. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

безпрецендентний  

 

570. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

багаточисельний  

 

571. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

у двох словах 

 

572. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

у деякій мірі  
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573. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

в залежності від обставин  

574. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

виписка з протоколу  

 

575. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

в остаточному рахунку  

 

576. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

задіяти  

 

577. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

заслуговує на увагу  

 

578. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

не дивлячись на 

 

579. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

переписка  

 

580. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

приймати до уваги  

 

581. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

приймати міри  
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582. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

приймати участь 

 

583. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

наперед  

 

584. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

саме по собі 

 

585. Переформулюйте слово або словосполучення, які часто 

використовуються у юридичній мові, відповідно до мовних вимог і 

правил, уникаючи калькування й русизмів: 

у залежності від  

 

Розділ 13 

Встановіть відповідність у вигляді цифр 

586. 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. -   . 

587. 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 
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1. -   , 2. -   , 3. -   . 

588. 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. -   . 

589. Встановіть відповідність між терміном та способом його 

творення 

1. векселедавець 1. вторинна номінація 

2. залишення заяви без розгляду 2. запозичення 

3. закон 3. синтаксичний 

 4. морфологічний 

 5. суфіксально-префіксальний 

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

590. 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. -   . 

591. 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. -    
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592. 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. -    

593. 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. -    

594. Встановіть відповідність між терміном та способом його 

творення 

1. підзаконний 1. вторинна номінація 

2. кодекс 2. запозичення 

3. нормативно-правовий акт 3. синтаксичний 

 4. безсуфіксний 

 5. морфологічний 

1. -   , 2. -   , 3. -    

595. 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. -    

596. 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 
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у нормативно-правовому акті 

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

597. 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. -   . 

598. 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. -   . 

599. Встановіть відповідність між словом та складовою юридичної 

лексики 

1. кредитний догорів 1. номенклатура 

2. домовленість 2. спеціальний термін 

3. ануїтет 3. загальновживане слово 

 4. юридичний термін 

 5. професіоналізм 

 6. слово, яке має спеціальне значення 

у нормативно-правовому акті 

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

600. 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 



99 

 

у нормативно-правовому акті 

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

601. 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. -   . 

602. 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. -   . 

603. Встановіть відповідність вигляді цифр  

1. явище 1. ознаки 

2. поняття 2. властивості 

3. термін 3. значення 

 4. характеристика 

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

604. Встановіть відповідність у вигляді цифр  

1. явище 1. картина світу 

2. поняття 2. дійсність 

3. термін 3. мова 

 4. мислення 

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

605. 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. -   . 
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Розділ 14 

Встановіть відповідність між пропуском та розділовим знаком або словом 

чи закінченням слова, якими має бути заповнено цей пропуск 

606. Наприклад (1) кримінологія (2) це юридична наука, яка вивчає 

причини злочинності, особу злочинця, розробляє спеціальні заходи (3) 

попередження злочинів. Поняття, розроблені у науці кримінального 

права (поняття злочин(4), форми вини, вік особи, з якого вона підлягає 

відповідальності за окремі види злочинів, та ін.), широко 

використовуються в кримінології. 

1  

2  

3  

4 

1 щодо 

2 – 

3 , 

4 -у 

5 -а 

6 із 

 

607. У науці кримінального права також немає єдиного розуміння 

кримінальної відповідальності (1): одні автори ототожнюють її з 

кримінальним покаранням (2); другі характеризують кримінальну 

відповідальність як певного роду обов’язок особи (3), що вчинила 

злочин; треті розглядають її як конкретні кримінально-правові 

відносини; четверті розуміють кримінальну відповідальність як 

реалізацію санкції кримінально-правової норми; п’яті (4) — вважають 

кримінальну відповідальність осудом винного обвинувальним 

вироком суду за вчинений злочин із призначенням покарання або без 

нього тощо.  

1  

2  

3  

4 

1 , 

2 : 

3 – 

4 ! 

5 … 

6 ; 

608. При визначенні кримінальної відповідальності (1) виходити з 

того, що вона є одним із видів (2) відповідальності. І хоча остання в 

правознавстві розуміється по-різному, проте у вузькому, (3) значенні 

вона тлумачиться як відповідальність ретроспективна, тобто як 

відповідна реакція держави на вчинене в минулому правопорушення. 

З цього погляду публічно-правову відповідальність можна визначити 

як вид і міру обмеження державною владою передбачених законом 

прав і свобод особи, яка вчинила правопорушення. 

1  

2  

3  

4 
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1 слід 

2 публічно-правової 

3 потрібно 

4 спеціальноправовому 

5 спеціально-правовому 

6 публічноправової 

 

609. Вважається, що з моменту (1) коли особа вчинила злочин, між 

нею та державою виникають певні юридичні відносини, внаслідок 

яких у держави з’являються владні повноваження щодо особи, яка 

вчинила злочин, а в останньої (2) обов’язок підкоритися законному 

обмеженню державою її певних прав і свобод. При цьому, звичайно, 

така особа має право вимагати від держави, щоб її дії були правильно 

кваліфіковані (3) щоб покарання було призначено лише в рамках 

санкції тієї статті КК, яка передбачає вчинений нею злочин, при 

врахуванні відповідних положень Загальної частини КК тощо. 

1  

2  

3 

1 – 

2 , 

3  

4 ; 

5 : 

610. (1), кримінальна відповідальність протікає в межах кримінально-

правових відносин, але при цьому така відповідальність виникає з 

моменту набрання обвинувальним вироком суду законної сили і 

закінчується, за загальним правилом, у момент погашення чи зняття 

судимості. Такий погляд на момент виникнення і припинення 

кримінальної відповідальності не є в науці кримінального права 

загальновизнаним. Багато хто з дослідників (2), що кримінальна 

відповідальність виникає на більш ранніх стадіях — з моменту 

вчинення злочину, порушення кримінальної справи, затримання або 

(3) підозрюваного (обвинуваченого) тощо. 

1  

2  

3 

1 своєю чергою 

2 у свою чергу 

3 арешту 

4 арешта 

5 вважає 

6 вважають 

611. Як уже (1), поняття кримінальної відповідальності (2) факт 

реальної взаємодії особи, що вчинила злочин (3) і суду та спеціальних 

органів держави. Така взаємодія врегульована нормами кримінального 

права (4) і тому здійснюється в рамках певних правовідносин, що 

називаються кримінально-правовими. 

1  

2  

3  

4

1 зазначено 

2 відзначено 

3 відображає 

4 відбиває  
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5 , 6  

612. Вважається, що з моменту, коли особа (1) злочин, між нею та 

державою виникають певні юридичні відносини (2) внаслідок яких у 

держави з’являються владні повноваження щодо особи, яка вчинила 

злочин, а в останньої (3) обов’язок підкоритися законному обмеженню 

державою її певних прав і свобод. 

1  

2  

3 

1 вчинила 

2 скоїла 

3  

4 , 

5 – 

 

613. Держава повноважна засудити злочинця за вчинене ним діяння, а 

також обмежити його правовий статус у рамках (1) давності 

притягнення до кримінальної відповідальності і строків погашення або 

зняття судимості, проте при цьому вона зобов’язана забезпечити 

правильну кваліфікацію (2), призначити покарання (3) вимог КК з 

урахуванням тяжкості вчиненого злочину, особи (4), а також обставин, 

що пом’якшують чи обтяжують покарання. 

1  

2  

3  

4

1 строків 

2 термінів 

3 вчиненого 

4 скоєного 

5 відповідно до 

6 згідно 

7 винного 

8 винуватого 

 

614. Повноваження держави (1) на підставі КК прав і свобод особи, 

яка вчинила злочин, та обов’язок останньої зазнати цих обтяжень 

становлять юридичний зміст (2) відносин, що виникають з моменту 

вчинення злочину, незалежно від того, виявлено злочин органами 

держави чи ні (доказом цього слугує хоча б те, що (3) давності 

відповідно до ст. 49 КК починають (4) саме з дня вчинення злочину).  

1  

2  

3  

4

1 щодо обмеження 

2 по обмеженню 

3 кримінально-правових 

4 кримінально правових 

5 строки 

6 терміни 

7 обчислювати 

8 обраховувати 
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615. Процесуальні ж акти порушення кримінальної справи, 

притягнення особи як обвинуваченого або винесення обвинувального 

(1) не породжують і не створюють (2) відносин, а лише констатують 

їх, оскільки і до (3) цих актів між злочинцем і державою уже виникли 

реальні юридичні відносини. 

1  

2  

3 

1 вироку 

2 вирока 

3 кримінально-правових 

4 кримінально правових 

5 ухвалення 

6 винесення 

616. Суб’єктами таких відносин є, з одного боку, особа, яка (1) 

злочин, а з другого (2) держава. Ці правовідносини є динамічними, 

вони увесь час розвиваються, уточнюються і змінюються внаслідок 

дій суб’єктів (3) їх взаємних прав і обов’язків (наприклад (4) винний 

може з’явитися із зізнанням, активно сприяти розкриттю злочину, 

відшкодувати заподіяну шкоду та ін.). 

1  

2  

3  

4

1 вчинила 

2 скоїла 

3 – 

4 , 

5  

6 по реалізації 

7 щодо реалізації 

 

617. Суспільство і держава виходять з того, що злочинець як особа, 

наділена свідомістю і волею, (1) бути здатен порівнювати свою 

поведінку з вимогами правових норм (2) і тільки тому може підлягати 

кримінальній відповідальності за порушення чи недодержання (3) 

вимог. Проте, аби обґрунтувати етичне застереження такій особі, 

необхідно переконатися, що вона мала реальну можливість не 

порушувати зазначені вимоги.  

1  

2  

3  

4

1 повинен 

2 має 

3  

4 , 

5 їхніх  

6 їх 

 

618. У зв’язку з цим (1) з’ясувати, наскільки людина вільна у виборі 

своєї поведінки (2) зокрема в тому, щоб утриматися від учинення 

злочину або вчинити його. Кримінальна відповідальність, як уже (3), 

(4) це реакція держави на вчинений особою злочин.  
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1  

2  

3  

4

1 потрібно 

2 слід 

3 – 

4 , 

5 було зазначено 

6 було відзначено 

 

619. Така реакція виражається у певному (1) акті органу держави, а 

саме — в обвинувальному (2) суду. У зв’язку з цим розрізняють 

матеріальну і процесуальну підстави кримінальної відповідальності. 

Матеріальною підставою визнається вчинення особою суспільно 

небезпечного діяння, що містить ознаки складу злочину, а 

процесуальною (3) обвинувальний вирок суду.  

1  

2  

3  

4

1 вироці 

2 вироку 

3 правозастосувальному -0 4 

правозастосовчому 

5 – 

6 , 

 

620. Кримінальне право України дістає свій текстуальний вираз у 

законодавстві про кримінальну відповідальність, що (1) єдину (2) 

систему (3) Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на 

Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах 

міжнародного права. КК складається із кримінальних законів, що 

системно розташовані в його межах і діють з часу набрання ними 

чинності. 

1  

2  

3 

1 являє собою 

2 становить  

3 нормативно-правову  

4 нормативно правову 

5 – 

6  

 

621. Кожен із кримінальних законів містить певні (1) приписи, 

викладені у вигляді норми закону. КК (2) як і кримінальні закони, що 

входять до нього, є (3) продуктом законодавчої діяльності, в якому 

шляхом законодавчої директиви відображено об’єктивні 

закономірності розвитку кримінального права. 
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:1  

:2  

:3 

1  

2 , 

3 нормативно правовий 

4 нормативно-правові  

5 певною мірою 

6 свого роду 

 

622. У КК 2001 р. кримінальний закон позначено (1) як «закон про 

кримінальну відповідальність» (розділ ІІ Загальної частини). Поняття 

«кримінальний закон» і «закон про кримінальну відповідальність» 

тотожні (2)за своєю сутністю, однак через те, що останнє закріплене в 

КК, ним потрібно користуватися для характеристики (3)чинного 

кримінального законодавства України та при його застосуванні 

1  

2  

3 

1 за своєю сутності 

2 чинного 

3 по своїй сутності 

4 діючого 

5  

6 , 

623. Кримінальний закон, або закон про кримінальну 

відповідальність, має відносну самостійність, оскільки його розуміння 

і застосування можливі тільки у (1) з іншими законами, включеними 

до КК. (2) ч. 2 ст. 3 КК закони України про кримінальну 

відповідальність (3) прийняті після набрання чинності цим Кодексом, 

включаються до нього після набрання ними чинності. Вони 

застосовуються як складова частина КК.  

1  

2  

3 

1 , 

2 поєднанні  

3 взаємопоєднанні 

4 згідно з  

5 відповідно 

6  

 

624. КК і окремі закони України про кримінальну відповідальність 

приймає Верховна Рада України. Закони про кримінальну 

відповідальність (1) це одна або декілька юридичних норм (2) 

оформлених у статтю або її частину чи низку статей КК. Усі закони 

про кримінальну відповідальність зведено до КК, де вони розташовані 

в певній системі, а статті, в яких вони закріплені, мають відповідні (3).  
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1  

2  

3 

1 номери 

2 номера 

3 – 

4 , 

5  

6 : 

 

625. Оскільки законодавство України про кримінальну 

відповідальність (1) це КК, то його норм, які можуть бути ухвалені 

окремим законом, повинні бути позначені відповідним номером статті 

КК. Норми, що приймаються (2) як доповнення до КК (3) можуть не 

тільки міститися в самостійному законі, а й входити як окреме 

нормативно-правове положення до закону України, яким охоплено (4) 

коло питань, що потребують нормативно-правового регулювання й 

охорони.  

1  

2  

3  

4

1 ширше 

2 більш широке 

3 – 

4  

5 , 

6 : 

 

626. Окремі приписи, що включають (1) положення, можуть міститися 

в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України. Такі приписи, адаптовані до 

кримінального законодавства України та викладені у вигляді норми 

закону, також повинні бути включені в КК з відповідною нумерацією 

(2). Отже (3) законом про кримінальну відповідальність є і КК 

України, і його окремі нормативно-правові приписи, викладені у 

вигляді норми закону.  

1  

2  

3  

1 кримінально правові 

2 кримінально-правові 

3 статтей 

4 статей 

5 , 

6  

 

627. Закон про кримінальну відповідальність має також велике (1) 

значення (превентивна функція). (2) ч. 1 ст. 1 завданням КК є також 

запобігання злочинам. Сам факт існування норми, в якій описано 

кримінально каране діяння, справляє певний превентивний вплив на 
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осіб, здатних учинити злочин. Окрім того, закон тим самим орієнтує 

уповноважені державні органи і службових осіб на належну боротьбу 

зі злочинністю, профілактику правопорушень, (3) запобіганню. 

1  

2  

3 

1 відповідно 

2 згідно з 

3 попереджувальне 

4 запобіжне  

5 їхньому 

6 їх 

 

628. (1) зазначити, що основна частина населення України не вчиняє 

злочинів не тому, що побоюється притягнення до кримінальної 

відповідальності, а через упевненість в аморальності самої злочинної 

поведінки. Для більшості людей КК сприяє зміцненню (2) поглядів, 

життєвої позиції, підтверджує неприйняття ними поведінки (3) 

визнаної законодавцем злочинною. Причому для них величезного 

значення набуває не стільки факт наявності відповідної норми в КК, 

скільки дієвість, ефективність її застосування. 

:1  

:2  

:3 

1 їх 

2 їхніх 

3 слід 

4 потрібно  

5 , 

6  

 

629. Закон про кримінальну відповідальність на відміну від законів 

інших галузей законодавства має певні специфічні риси. Він є і 

нормативним виразом (1) і основним джерелом кримінального права. 

(2) ч. 3 ст. 3 КК злочинність діяння, а також його караність та інші (3) 

наслідки визначаються тільки цим Кодексом. Вироки, ухвали та 

постанови судів не створюють законодавства про кримінальну 

відповідальність.  

:1  

:2  

:3 

1 згідно 

2 відповідно до 

3 кримінально-правові 

4 кримінальноправові 

5 , 

6  

630. Вони мають обов’язкову силу тільки (1) конкретної кримінальної 

справи.  Те саме стосується роз’яснень Пленуму Верховного Суду 

України. Вони лише розкривають сутність, (2) зміст відповідних 
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законів про кримінальну відповідальність, націлюють судову практику 

на (3) правильне застосування.  

:1  

:2  

:3 

1 до 

2 щодо  

3 справжній  

4 дійсний 

5 їхнє 

6 їх 

631. Юридична рівність суб'єктів не виключає (1) їхньої майнової 

нерівності та економічної залежності. Оскільки власність (2)– це, 

окрім усього, і влада над іншими; багатший часто диктує свою волю 

юридично вільному, але біднішому контрагентові. Щось подібне ми 

спостерігаємо і у сфері діяльності монополіста (3): внутрішньо 

протестуючи проти встановленої ним ціни на товари та послуги, ми 

все ж змушені під тиском різних обставин пристати до неї. 

:1  

:2  

:3 

1 їхньої  

2 їх 

3 – 

4 : 

5 , 

632. Майнова самостійність фізичної особи забезпечується її правом 

(1) участь у цивільному (2), а також індивідуальним характером її 

цивільної відповідальності. Щодо юридичної особи, то її майнова 

самостійність також забезпечується правом бути учасником 

цивільного обороту, забороною органам державної влади та органам 

місцевого самоврядування втручатися у (3) господарську діяльність. 

:1  

:2  

:3 

1 обігу 

2 обороті 

3 приймати 

4 брати  

5 їхню 

6 їх 

633. Юридична особа не відповідає (1) держави, а держава, за 

загальним правилом, не відповідає (2) юридичних осіб. Отже, майнова 

самостійність, майнова відокремленість учасників цивільних відносин 

полягає у тому, що кожен з них (3) має своє майно; може 

зобов'язуватися лише своїм майном (4) відповідає за невиконання 

юридичного обов'язку лише своїм майном. 

:1  

:2  

:3 

1 за зобовʼязаннями 

2 : 

3 ; 

4 по зобовʼязаннях 

5 , 
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634. Цивільні (1) є первинними у системі світоглядного сприйняття. 

Об'єктивний характер цих відносин повинен бути вивчений 

законодавцем для того, щоб віднайти оптимальний механізм (2) 

регулювання. Цивільні відносини визначають зміст законодавства. З 

(3) боку, законодавство може гальмувати або стимулювати (4) 

розвиток. 

:1  

:2  

:3  

: 4

1 їх 

2 їхнього 

3 їхній 

4 відносини  

5 стосунки 

6 другого 

7 іншого 

635. Суспільні відносини, як уже зазначалося, стають цивільними не 

завдяки «особливому (1)  методу (2) регулювання». Вони є такими 

незалежно від закону. Взаємозв'язок цивільних відносин та цивільного 

законодавства (відносини стають цивільними завдяки тому, що 

врегульовані цивільним законодавством) у нашій спеціальній 

літературі стоїть (3) так би мовити (4) на голові.  

:1  

:2  

:3  

:4

1 їх 

2 їхнього 

3 цивільно-правовому  

4 цивільно правовому 

5 , 

6 , 

7  

636. Треба поставити його на ноги (1) цивільно-правового 

регулювання суспільних відносин немає (2) є цивільні відносини (3) 

характер яких об'єктивно обумовлює специфіку (4) законодавчого 

регулювання.  

:1  

:2  

:3  

:4

1 їхнього 

2 їх 

3 : 

4 ; 

5 , 

6 – 

637. Пропозиція законодавчого закріплення такого взаємозв'язку 

цивільних відносин і цивільного законодавства була підтримана на 

засіданні робочої групи (1) (2) Цивільного кодексу України 

професором А. С. Довгертом і завдяки цьому проект Цивільного 

кодексу України (1996 р.) відкривався (3) 1 «Цивільні відносини».  

:1  

:2  

:3 
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1 по підготовці 

2 з підготовки 

3 проекту 

4 проекта 

5 статтею 

6 статею 

638. Дещо згодом (1) позицію підтримав (2) О. А. Пушкін. Однак у 

2000 р. професор Д. В. Боброва на засіданні робочої групи знову 

розпочала дискусію з (3) питання, результатом якої стала зміна назви 

статті 1 на «Відносини, що регулюються цивільним законодавством», 

але викинути з неї та усього Цивільного кодексу категорію «цивільні 

відносини» було уже неможливо. 

:1  

:2  

:3 

1 профессор 

2 професор 

3 дану 

4 таку  

5 цього 

6 даного 

639. Цивільні відносини регулюються, насамперед, правилами 

поведінки, які (1) Конституцією України, Цивільним кодексом 

України, іншими законами, указами Президента України (2) іншими 

підзаконними (3) актами. У статті 4 ЦК вони в сукупності названі 

актами цивільного законодавства, основу яких становить 

Конституція України.  

:1  

:2  

:3 

1 , 

2  

3 встановлені  

4 встановлюються 

5 нормативно-правовими 

6 нормативно правовими 

640. Можна вважати, що тривалий період ототожнення права та (1) 

нарешті офіційно (2). Конституційний Суд України у рішенні від (3) 

2004 р. у справі за конституційним поданням Верховного Суду 

України зазначив «... право не обмежується лише законодавством як 

однією із його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема 

норми моралі, традиції, звичаї тощо...». 

:1  

:2  

:3 

1 закону 

2 закона 

3 припинено 

4 2 листопада 

5 02 листопада 

6 припинився 

641. Саме ними послуговувалися суди і при застосуванні (1) понять 

(наприклад (2) «неналежне», «тривалий», «достатній» (3) тощо), при 

вирішенні справи про зменшення розміру неустойки чи про 
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розірвання договору, про поділ спадщини між спадкоємцями чи про 

задоволення вимоги, поданої після спливу позовної давності. 

 

:1  

:2  

:3 

1 оціночних  

2 оцінюваних 

3  

4 , 

642. (1) статті 57 Конституції України (2) закони, інші нормативно-

правові акти, що визначають права та обов'язки громадян, мають бути 

доведені до відома громадян, інакше вони вважатимуться нечинними. 

Указом Президента України від 10 червня 1997 р. «Про порядок 

офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання 

ними чинності» встановлено, що Закони України, інші акти Верховної 

Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України 

мають бути оприлюднені державною мовою не пізніше як у 15-денний 

(3) в офіційних друкованих виданнях. 

:1  

:2  

:3 

1 відповідно до 

2 згідно 

3 строк 

4 термін 

5  

6 , 

643. Чинність (1) цивільного законодавства у часі характеризується 

двома основними (2) (3) початком та закінченням його регулятивної 

сили.  

:1  

:2  

:3 

+1 акта 

+2 показниками 

+3 : 

-0 акту 

-0 показами 

-0 – 

 

644. Кожен акт цивільного законодавства спрямований на майбутнє, 

на перспективу. Навіть за умови, що цим актом лише припиняється 

чинність нормативно-правового (1), який був прийнятий раніше. 

Прогалиною у законі є відсутність відповідної норми, яка потрібна для 

регулювання певного виду цивільних відносин (2) у всій системі актів 

національного цивільного законодавства. Проте (3) сам факт 

відсутності в законі певної норми не завжди є свідченням прогалини, а 

навпаки, може вважатися доказом принципової позиції законодавця, 

який вважав обійдені ним відносини небажаними чи, можливо, навіть 

шкідливими.  

:1  :2  
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:3 1 , 

2  

3 акта 

4 акту 

645. Слідчий суддя не може (1) пояснення адвоката про те, що 

рішення та ухвали Європейського суду з прав людини, що, на його 

думку, свідчать про порушення прав заявника, адже адвокат не 

посилався (2) офіційний текст рішення чи ухвали (3) суду українською 

мовою.  

:1  

:2  

:3 

1 взяти до уваги 

2 прийняти до уваги 

3 ні на один 

4 на жоден 

5 цього 

6 даного 

646. (1) (2) (3) право власності на самочинно збудоване нерухоме 

майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила 

самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена 

для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому 

порядку особі під уже збудоване нерухоме майно.  

:1  

:2  

:3 

1 згідно з 

2 згідно 

3 ст. 376 ч. ч. 3,5 

4 частин 3, 5 ст. 376 

5 Цивільного кодексу України 

6 ЦКУ 

647. На вимогу власника земельної ділянки суд може визнати за ним 

право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, 

якщо це не порушує права інших осіб. Тому, керуючись (1)  209, 213, 

215 ЦПК України, (2)  3, 5 ст. 376 ЦК України суд, 

   (3)  

Позовну заяву задовольнити.  

:1  

:2  

:3 

1 частинами 

2 статтями  

3 постановив 

4 ухвалив 

5 ст. ст. 

6 ч.ч. 

648. Заява (1) рішення може бути подана (2) десяти днів з дня його 

проголошення, а апеляційна скарга (3) двадцяти днів після подання 

заяви про апеляційне оскарження в апеляційний суд. 

:1  

:2  

:3 
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1 про оскарження 

2 по оскарженню 

3 протягом 

4 – протягом 

5 на протязі 

6 – на протязі 

649. (1) про адміністративне правопорушення  № 07-16-006/0728 від 

21 вересня 2012 р.  ОСОБА_1 за період з (2) вчинила правопорушення, 

що має тривалий характер, а саме: письмово не повідомляє 

працівників про конкретний період надання щорічної відпустки, про 

дату початку відпустки за два тижні до встановленого графіком (3).  

:1  

:2  

:3 

1 Згідно з протоколом 

2 Відповідно протоколу 

3 01.01.2012 по 21.09.2012 

4 01.01.2012 р. по 21.09.2012 р. 

5 строку 

6 терміну 

650. Умови оплати праці не визначені колективним договором та 

оплата праці, яка визначена штатним розписом, не погоджена з 

уповноваженим від трудового колективу. Адміністрація підприємства 

не (1) до посадового окладу, а саме 25% гірських ОСОБА_2 та 

ОСОБА_3, які працюють і проживають у населених пунктах, що 

мають статус гірських. Адміністрація підприємства при виплаті 

працівникам поточної заробітної плати не дотримується встановлених 

(2) виплати за першу та другу половину місяця. За вказані порушення 

трудового законодавства передбачена відповідальність (3) Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

:1  

:2  

:3 

1 проводить доплату 

2 здійснює доплату 

3 згідно з ч.1 ст. 41 

4 за ст. 41 ч.1 

5 строків 

6 термінів 

651. Вважаю, що справу про притягнення ОСОБА_1 до 

адміністративної відповідальності (1) Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (2) повернути завідувачу сектору – 

державному інспектору праці ОСОБА_4 (3) так як  протокол  № 07-16-

006/0728 від 21 вересня 2012 року  про адміністративне 

правопорушення не відповідає вимогам ст. 256 КУпАП 

:1  

:2  

:3 

1 слід  

2 потрібно 

3 згідно з ч.1 ст. 41 

4 за ч. 1 ст. 41 

5 , адже 

6 , так як 
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652. Свої вимоги мотивує тим, що (1) № МКХRR Х14360061 від 04 

червня 2008 року ОСОБА_2 отримала кредит в розмірі 3893,39 грн. зі 

сплатою відсотків за користування кредитом 12 % на рік на суму 

залишку заборгованості з кінцевим (2) повернення (3).  

:1  

:2  

:3 

1 згідно з договором 

2 за договором 

3 строком 

4 терміном 

5 04 червня 2009 р. 

6 4 червня 2009 р. 

653. Внаслідок неналежного виконання умов договору та своїх 

зобов’язань (1) станом на 14 лютого 2011 року в розмірі 20 493 грн. 64 

коп. (2), не з’явилася до суду повторно, суд (3) ст. 77 ч.2 ЦПК України 

розглянув справу у її відсутності. 

:1  

:2  

:3 

1 відповідач має заборгованість 

2 за відповідачем рахується 

заборгованість 

3 Відповідач, яку було повідомлено 

про судове засідання, 

4 Відповідач про судове засідання 

повідомлялася 

5 відповідно до 

6 у відповідності до 

654. (1) представника позивача суд (2) розглянути справу (3) 

відповідача, (4)  вимог ст.169 ч.4 ЦПК України, на підставі наявних у 

справі доказів та доказів з постановленням заочного рішення, що 

відповідає положенням ст.224 ЦПК України. 

:1  

:2  

:3  

:4

1 Зі згоди 

2 За згодою 

3 знаходить можливим 

4 вважає за можливе 

5 у відсутності 

6 за відсутності 

7 відповідно до 

8 відповідно 

655. ОСОБА_1 21 вересня 2010 року приблизно о (1), (2) в стані 

алкогольного сп’яніння, знаходився біля «Будинку культури», що 

розташований (3)  Червоноармійська в с. Веряця, Виноградівського 

району. 

:1  

:2  

:3 

1 23 годині 00 хвилин  

2 23-00 год. 

3 перебуваючи  

4 знаходячись 
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5 на вул. 6 по вул. 

656. ОСОБА_1 (1), грубо порушуючи громадський порядок з мотивів 

(2) явної неповаги до суспільства, безпричинно пристав до ОСОБА_2, 

якому з хуліганських спонукань наніс один (3) удар по обличчю 

кулаком правої руки. Після чого, продовжуючи свої хуліганські дії, з 

особливою зухвалістю, ОСОБА_1, піднявши з землі дерев я̓ну 

палицю, умисно наніс ще два удари по тілу ОСОБА_2. 

:1  

:2  

:3 

1 , 

2  

3 явної 

4 відвертої 

5 удар у обличчя 

6 удар по обличчю 

657. В результаті (1) хуліганських дій ОСОБА_1 заподіяв потерпілому 

ОСОБА_2 (2) синець шкірних покровів лівого передпліччя по 

внутрішній поверхні у верхній третині та садна шкірних покровів 

волосяної частини голови в тім я̓ній ділянці справа та зліва, які згідно 

висновку судово-медичної експертизи 3344 від (3) кваліфікуються як 

легкі тілесні пошкодження, що не спричинили короткочасного 

розладу здоров’я. 

:1  

:2  

:3 

1 тілесні пошкодження у вигляді: 

2 такі тілесні ушкодження: 

3 триваючих 

4 тривалих 

5 06.10.2010 

6 06.10.2010 р. 

658. Підсудний просив врахувати всі (1) і суворо його не карати, 

обіцяв (2) не (3) злочинів та правопорушень; завдані збитки 

потерпілому він відшкодував повністю. 

:1  

:2  

:3 

1 в подальшому 

2 у майбутньому 

3 вчиняти жодних 

4 допускати ніяких  

5 обставини по справі 

6 обставини справи  

659. Потерпілий ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, хоча був 

повідомлений про день розгляду справи належним чином, з пояснень 

(1) наданих на досудовому слідстві, моральних та матеріальних 

претензій до підсудного ОСОБА_1 (2) розписки (а.с.73) не має, 

цивільний позов (3) не заявляє. 

:1  

:2  

:3 
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1 згідно 

2 відповідно до 

3 , 

4   

5 у справі 

6 по справі 

660. Суд, заслухавши представника позивача, дослідивши матеріали 

справи, (1). Судом з’ясовано, що на підставі укладеного договору № 

МКХRR Х14360061 від 04 червня 2008 року (2) отримала кредит (3) 

3893,39 грн. 

:1  

:2  

:3 

1 розміром 

2 у розмірі 

3 доходить такого висновку  

4 приходить до наступного 

5 відповідач 

6 відповідачка 

661. (1) (2) 526, 527, 530 ЦК України зобов’язання мають 

виконуватись належним чином і в установлений законом (3).  

:1  

:2  

:3 

+1 згідно зі 

+2 статтями 

+3 строк 

-0 згідно 

-0 ст. ст. 

-0 термін 

662. Беручи до уваги вищевказані докази, (1), що обставини, якими 

обґрунтовувалися позовні вимоги, (2). Так, представниками позивача 

було проведено обстеження електроустановок відповідача щодо 

виявлення споживання електричної енергії поза приладами обліку. В 

ході (3) обстеження було виявлено самовільне підключення до мережі 

ПАТ  «Закарпаттяобленерго», що підтверджується актом про 

порушення № 90834 від (4). 

:1  

:2  

:3 

1 мали місце 

2 відбувалися 

3 даного 

4 цього 

5 суд встановив  

6 судом встановлено 

7 24.06.2011 р. 

8 24.06.2011 

663. На підставі вищенаведеного та складених документів, (1) (2) 

«Порядку визначення розміру і відшкодування збитків, завданих 

енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від (3) за № 

122 (4) електроенергії, надала оцінку втручань у облік електроенергії.  

:1  

:2  

:3 
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1 комісія позивача по розгляду 

актів про порушення ПКЕЕН 

2 комісія позивача з розгляду актів 

порушення ПКЕЕН 

3 у відповідності до 

4 відповідно до 

5 08.02.2006 року 

6 08.02.2006 

7 (далі – Порядок) 

8 (далі Порядок) 

664. Як (1) вбачається з угоди № 67, з відповідачем було складено 

графік погашення нарахованої заборгованості, (2) споживачем було 

сплачено заборгованість за три місяці (3), а залишок не сплаченого 

боргу становить 2896,63 грн. за спожиту недообліковану 

електроенергію. 

:1  

:2  

:3 

1 згідно якого 

2 згідно з яким 

3 вбачається 

4 випливає  

5 в розмірі 321, 85 грн. 

6 в розмірі по 321,85 грн. 

665. Інших фактичних даних (пропущення строку позовної давності 

тощо), які мають значення для вирішення справи немає. 

Проаналізувавши матеріали справи, суд вважає, що позов (1). 

Правовідносини (2) регулюються вимогами (3). 

:1  

:2  

:3 

1 по даній справі 

2 у цій справі 

3 слід задовольнити 

4 необхідно задоволити 

5 Цивільного кодексу України 

6 Цивільного Кодексу України 

666. (1) (2) (3) підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є 

договори та інші правочини, завдання майнової (матеріальної) та 

моральної шкоди іншій особі.  

:1  

:2  

:3 

1 ст. 11, ч. 2 п.п.1 та 3 

2 пунктів 1, 3 частини 2 ст. 11 

3 Цивільного кодексу України 

4 У відповідності до 

5 Відповідно до  

6 ЦКУ 

667. За змістом ч. 4 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» та 

п. 48 ПКЕЕН споживач енергії (1) (2) законодавства України за 

порушення умов договору з енергопостачальником та ПКЕЕН (3) 

зокрема за розкрадання електричної енергії у разі самовільного 

підключення до електромереж і споживання електричної енергії без 

приладів обліку, пошкодження приладів обліку. 

:1  

:2  

:3 
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1 відповідає 

2 несе відповідальність 

3 згідно  

4 відповідно до 

5 , 

6  

 

 

668. (1) ч.1 ст. 22 (2), особа, якій завдано збитків у результаті 

порушення її цивільного права (3) має право на їх відшкодування.  

:1  

:2  

:3 

1 Відповідно до 

2 У відповідності до 

3 Цивільного кодексу України 

4 ЦКУ 

5 , 

6  

669. Такими збитками (1) зокрема є доходи, які особа могла б реально 

одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене 

(упущена вигода) ((2)). Тобто, за умови (3) відповідачем обліку 

електричної енергії, позивач отримав би дохід у вигляді оплати 

відповідачем фактично спожитої та облікованої приладом обліку 

відповідної кількості електричної енергії 

:1  

:2  

:3 

1 ЦК України, ст. 22, ч. 2, п. 2 

2 п. 2 ч. 2 ст. 22 Цивільного 

кодексу України 

3  

4 , 

5 відсутності порушення 

6 не порушення 

670. (1) приписів ч.3 ст. 22 Цивільного кодексу України збитки 

відшкодовуються у повному (2), якщо договором або законом не 

передбачено відшкодування у меншому (3) або більшому розмірі. 

:1  

:2  

:3 

1 об’ємі 

2 обсязі 

3 Відповідно до 

4 Згідно 

5  

6 , 

671. За таких обставин (1), що відповідачем (2), шляхом порушення 

норм ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» і п. 48 ПКЕЕН 

завдано збитків позивачу, оплату яких відповідач у порядку та строки 

(3), вказані в розрахунковому документі, в добровільному порядку не 

здійснив. 

:1  

:2  

:3 

1  

2 , 

3 судом вбачається 

4 суд вважає  
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5 у справі  6 по справі 

672. (1) відповідачем було порушено права, за захистом яких позивач 

звернувся до суду. За таких обставин, суд вважає за можливе (2) 

стягнути з відповідача збитки в розмірі 2896,63 грн. (3) приписів ч. 1 

ст. 79 Цивільного процесуального кодексу України судові витрати 

складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом 

справи. 

:1  

:2  

:3 

1 Згідно 

2 Відповідно до 

3 Таким чином 

4 Отже, 

5 , 

6  

673. Крім цього, відповідно до ст. 88 (1), стороні, на користь якої 

ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і 

документально підтверджені судові витрати, тому сума судових 

витрат у виді судового збору у розмірі 214 грн. 60 коп., що 

підтверджується платіжним дорученням № 347 від (2) (3) підлягає 

стягненню з відповідача на користь позивача в повному обсязі. 

:1  

:2  

:3 

1 Цивільного процесуального 

кодексу України 

2 Цивільно-процесуального 

кодексу України 

3 10.05.2012 

4 10.05.2012 року 

5 необхідно стягнути 

6 підлягає стягненню 

 

674. Встановлено, що ОСОБА_1 станом на (1) не виповнилось 18 

років, а тому (2) ст.6 (3) набула право на отримання щомісячної 

державної соціальної допомоги в розмірі 30% мінімальної пенсії за 

віком.  

:1  

:2  

:3 

1 Закону України «Про соціальний 

захист» 

2 ЗУ ―Про соціальний захист дітей 

війни‖ 

3 згідно 

4 згідно зі  

5 02 вересня 1945 року  

6 2 вересня 1945 р. 

675. Однак (1) допомога в зазначеному розмірі не виплачується. 

Заперечення відповідача не можуть (2) прийматися до уваги, (3) так як 
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Кабінет Міністрів України не може допустити звуження змісту та 

обсягу прав позивача, встановлених Законом. 

:1  

:2  

:3 

1 прийматися 

2 бути взяті до уваги 

3  

4 , 

5 адже 

6 так як 

676. Суд визнав (1) матеріали достатніми для (2) судового рішення в 

порядку скороченого провадження та ухвалення постанови (3) ч. 6 

ст. 183-2 КАС України. 

:1  

:2  

:3 

1 винесення 

2 ухвалення 

3 представлені  

4 наявні 

5 відповідно до 

6 згідно 

677. Керуючись (1) 11,71,161-163, 183-2, 256 КАС України, ст.6 (2), 

суд, – 

(3): 

Адміністративний позов задоволити. 

:1  

:2  

:3 

1 ЗУ ―Про соціальний захист дітей 

війни‖ 

2 Закону України «Про соціальний 

захист дітей війни» 

4 ст.ст. 

5 статтями  

3 ухвалив 

6 постановив 

678. Постанова (1) негайно та може бути оскаржена (2) десяти днів з 

дня її (3), а сторонами – в той же строк з дня її отримання. 

:1  

:2  

:3 

1 протягом 

2 на протязі 

3 має бути виконана  

4 виконується 

5 оголошення 

6 проголошення 
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Розділ 15 

Встановіть відповідність між пропуском та розділовим знаком, яким 

має бути заповнено цей пропуск 

 

679. ШевчукʼС.̓ Судовий захист прав людини. Практика 

Європейського суду з прав людини у контексті західної правової 

традиції (1) С.ʼШевчук. – К.(2) Реферат(3) 2006. – 829 с. 

:1  

:2  

:3 

1 , 

2 – 

3 / 

4 : 

5 // 

 

Встановіть відповідність між пропуском та розділовим знаком, яким має бути 

заповнено цей пропуск 

680. ШишкінаʼЕ.̓ Деякі аспекти правової природи рішень 

Європейського суду з прав людини (1) Е.ʼШишкіна (2) Право 

України. – 2005.(3) №ʼ9. – С. 102–105. 

:1  

:2  

:3 

1 – 

2 , 

3 // 

4 / 

5 ; 

681. ХорошковськаʼД. Ю.ʼРоль судової практики в системі джерел 

права України: теоретико-правове дослідження (1) автореф дис. канд. 

юрид. наук (2) Д. Ю.ʼХорошковська. – К.(3) 2006. – 20 с. 

:1  

:2  

:3 

1 – 

2 / 

3 : 

4 , 

5 // 

682. ПушкарʼП.̓ Реформування Європейського суду з прав людини 

та розвиток його прецедентної практики стосовно України (1) 

П.ʼПушкар (2) Практика Європейського суду з прав людини. 

Рішення. Коментарі. – 2004. – №ʼ2 (3) – С. 215–238. 

:1  

:2  

:3 

1 // 

2 . 

3 – 

4 / 

5 : 
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683. (1)ʼЄвропейський суд з прав людини: здобутки 

та перспективи (2) (3) (4) Юрид. Україна. – 2003. – №ʼ4. – С. 80–87. 

 

 

 

 

 

 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 / 

2 // 

3 КозакевичʼО. 

4 – 

5 О.ʼКозакевич 

6 : 

 

684. Василій Великий. Гомілії (1) Василій Великий (2) [пер. з 

давньогрец. Л. Звонська]. (3) Львів (4) Свічадо, 2006. — 307 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 ; 

2 . 

3 – 

4 / 

5 : 

6 , 

685. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного 

білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах (1) 

Коренівський Д. Г. (2) К. (3) Ін-т математики (4) 2006. — 111 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 // 

3 / 

4 – 

5 . 

6 : 

686. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота (1) Наталія Дмитрівна 

Матюх (2) (3) К. (4) Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. 

— 311 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 // 

2 / 

3 – 

4 : 

5 . 

6 , 

687. Шкляр В. Елементал (1) [роман] (2) Василь Шкляр. (3) Львів (4) 

Кальварія, 2005. — 196 с. 

:1  :2  
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:3  

:4 

1 – 

2 : 

3 , 

4 : 

5 / 

6 // 

688. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 

Угорщині : історія, спогади, арх. док. (1) І. Матяш (2) Ю. Мушка. (3) 

К. (4) Києво-Могилян. акад., 2005. — 397 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 . 

3 / 

4 // 

5 , 

6 – 

689. (1) Сімейне законодавство України (2) (3). — К. (4) Прецедент, 

2006. — 93 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк 

2 Ромовська З. В. 

3 . 

4 / 

5 – 

6 : 

690. (1) Технологія переробки полімерних та композиційних 

матеріалів (2) підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / (3). — Львів : 

Растр-7(4) 2007. — 375 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 Суберляк О. В. 

3 О. В. Суберляк, П. І. Баштанник 

4 . 

5 , 

6 – 

691. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как 

предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего 

организации (1) Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. (2) пер. с 

англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск (3) Баланс Бизнес Букс (4) 

2007. — XLIII, 265 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 // 

2 , 

3 / 

4 : 

5 ; 

6 – 



124 

 

692. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва (1) [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., 

Нечипорук А. А.]. (2) К. (3) НДІ "Украгропромпродуктивність" (4) 

2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні 

нормативи). 

 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 – 

2 , 

3 // 

4 / 

5 : 

6 . 

693. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу (1) 

[підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] (2) О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. 

Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. (3) К. : Вища освіта (4) 2006. — 

478 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 : 

3 ; 

4 / 

5 – 

6 . 

694. Психология менеджмента (1) [ Власов П. К., Липницкий А. В., 

Лущихина И. М. и др.] (2) под ред. Г. С. Никифорова. (3) [3-е изд.]. — 

Х. (4) Гуманитар. Центр (4) 2007. — 510 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 / 

3 – 

4 : 

5 ; 

6 // 

695. Формування здорового способу життя молоді (1) навч.-метод. 

посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді (2) [Т. В. 

Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. (3) К. : Укр. 

ін-т соц. дослідж. (4) 2005. — 115 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 // 

3 / 

4 : 

5 ; 

6 – 

696. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (1) [авт. 

тексту В. Клос]. (2) К. (3) Грані-Т (4) 2007. — 119 с. 
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:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 , 

3 // 

4 ; 

5 / 

6 – 

697. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія (1) 

[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. (2) К. (3) Грамота (4) 

2007. — 638 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 – 

2 : 

3 // 

4 ; 

5 / 

6 , 

698. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій 

українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття (1) 

[антологія (2) упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. (3) К. : Грані-Т (4) 

2007. — 190, [1] с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 // 

2 : 

3 , 

4 ;  

5 / 

6 – 

699. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології (1) 

[зб.наук.праць (2) наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. (3) Чернівці : Рута 

(4) 2007. — 310 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 // 

3 / 

4 : 

5 – 

6 . 

700. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 (1) 

[упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. (2) К. (3) Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського (4) 2007—    .— (Джерела з історії науки в Україні). 

               Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 // 

2 ; 

3 / 

4,  
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5 – 6 : 

 

701. Межгосударственные стандарты (1) каталог в 6 т. (2) [сост. 

Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. (3) ред. Иванов В. Л.]. (4) Львов : НТЦ 

"Леонорм-Стандарт", 2005—    .— (Серия "Нормативная база 

предприятия"). 

                Т. 1. — 2005. — 277 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 – 

3 / 

4 // 

5 ; 

6 , 

702. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... (1) (Дочь врага 

народа) : трилогия (2) А. Дарова. (3) Одесса : Астропринт (4) 2006—    

.— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4). 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 – 

2 : 

3 , 

4 // 

5 / 

6 . 

703. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть (1) в 

6 т. (2) Н. П. Кучерявенко (3) Х.: Право (4) 2002—    .— Т. 4: 

Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 // 

2 / 

3 : 

4, 

5 . – 

6 , 

704. Реабілітовані історією. Житомирська область (1): [у 7 т.] (2). — 

Житомир : Полісся (3), 2006—    .— (Науково-документальна серія 

книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. (4)/ голов. редкол.: Тронько П. 

Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та 

ін.]. — 2006. — 721, [2] с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 // 

3 : 

4 / 

5 ;  

6 . – 



127 

 

705. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика 

(1) Ч.1 (2) В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова (3) К. 

(4) НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с. 

 

 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 . – 

3 . 

4 // 

5 / 

6 ; 

706. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу (1) матеріали Всеукр. конф. молодих 

учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"] (2) (Харків, 

11—13 жовт. 2000 р.) (3) М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва (4) Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 

2000. — 167 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 . – 

3 . 

4 // 

5 / 

6 ; 

707. Кібернетика в сучасних економічних процесах (1) зб. текстів 

виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. (2) Держкомстат 

України, Ін-т статистики, обліку та аудиту (3) К. : ІСОА (4) 2002. — 

147 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 . – 

3 . 

4 // 

5 / 

6 ; 

708. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків (1) 30 червня 

2000 р. інформ. Бюл (2) — К. (3) Асоц. укр. банків, 2000 (4) 117 с. — 

(Спецвип.: 10 років АУБ). 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 . – 

3 // 

4 . 

5 , 



128 

 

6 ; 

709. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів 

конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 (1) відп. ред. 

В. Т. Трощенко (2) К. (3) НАН України, Ін-т пробл. Міцності (4) 2000. 

— С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000). 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 . – 

3 , 

4 // 

5 / 

6 ; 

710. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій (1) зб. 

наук. праць (2) наук. ред. В. І. Моссаковський (3) Дніпропетровськ : 

Навч. кн. (4) 1999. — 215 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 // 

3 : 

4 . – 

5 / 

6 ; 

711. Ризикологія в економіці та підприємництві (1) зб. наук. праць за 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (2) 27-28 берез. 2001 р. (3) М-

во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.] (4) К. : 

КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 . – 

2 // 

3 , 

4 : 

5 / 

6 ; 

712. Географія : словник-довідник (1) [авт.-уклад. Ципін В. Л.] (2) Х. 

(3) Халімон (4) 2006. — 175 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 . – 

3 , 

4 // 

5 / 

6 ; 

713. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії (1) словник-довідник 

основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. (2) З. І. 

Тимошенко, О. І. Тимошенко (3) К. : Європ. ун-т (4) 2007. — 57 с. 



129 

 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 . – 

3 , 

4 // 

5 / 

6 ; 

714. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.] 

(1). — К (2) (3). : Карпенко (4), 2007. — 219 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 . – 

3 , 

4 // 

5 . 

6 ; 

715. Європейський Союз : словник-довідник (1) [ред.-упоряд. М. 

Марченко] (2) 2-ге вид. (3) оновл. — К. (4) К.І.С., 2006. — 138 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 . – 

3 , 

4 // 

5 / 

6 ; 

716. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 

Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) (1) ДСТУ ISO 7000:2004 (2) 

[Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України (3) 

2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України). 

:1  

:2  

:3  

1 : 

2 . – 

3 , 

4 // 

5 / 

717. Якість води. Словник термінів (1) ДСТУ ISO 6107-1:2004 — 

ДСТУ ISO 6107-9:2004 (2) [Чинний від 2005-04-01]. — К. : 

Держспоживстандарт України (3) 2006. — 181 с. — (Національні 

стандарти України). 

:1  

:2  

:3  

1 : 

2 . – 

3 , 

4 // 

5 / 

6 ; 



130 

 

718. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та 

лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові 

вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) (1) 

ДСТУ EN 61010-2-020:2005 (2) [Чинний від 2007-01-01]. — К. : 

Держспоживстандарт України (3) 2007. — IV, 18 с. — (Національний 

стандарт України). 

:1  

:2  

:3 

1 : 

2 . 

3 // 

4 . – 

5 / 

6 ; 

719. Кримінально-процесуальний кодекс України (1) за станом на 1 

груд. 2005 р. (2) Верховна Рада України (3) Офіц. вид. — К (4) 

Парлам. вид-во (5) 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). 

:1  

:2  

:3  

:4  

: 5

1 . – 

2 , 

3 . : 

4 // 

5 / 

6 : 

7 ; 

720. Медична статистика статистика (1) зб. нормат. док. (2) упоряд. та 

голов. ред. В. М. Заболотько (3) К (4) МНІАЦ мед. статистики : 

Медінформ (5) 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові 

документи). 

:1  

:2  

:3  

:4  

: 5

1 . – 

2 , 

3 . : 

4 // 

5 / 

6 : 

7 ; 

721. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв 

посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій (1) СОУ-Н 

ЕЕ 39.501:2007 (2) Офіц. вид. — К (3) ГРІФРЕ : М-во палива та 

енергетики України (4) 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ 

Мінпаливенерго України. Інструкція). 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 // 

2 , 

3 . – 

4 . : 



131 

 

5 ;  6 : 

722. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області (1) каталог-

довідник (2) [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.] (3) Львів : Новий час (4) 

2003. — 160 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 . – 

2 , 

3 // 

4 : 

5 ;  

6 / 

723. Університетська книга : осінь, 2003 (1) [каталог] (2) [Суми : Унів. 

кн. (3) 2003] (4) — 11 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 ; 

2 . – 

3 : 

4 . 

5 // 

6 , 

724. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси (1):  дис. ... 

доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 (2)/ Петров Петро Петрович (3). – 

К.(4), 2005. – 276 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 . – 

2 ; 

3 , 

4 / 

5 .  

6 : 

725. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій 

робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів (1) автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія 

машинобудування‖ (2) І. Я. Новосад. — Тернопіль (3) 2007 (4) 20, [1] 

с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 . – 

2 ; 

3 , 

4 / 

5 .  

6 : 

726. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування 

макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень 

управління державними фінансами (1): автореф. дис. на здобуття наук. 



132 

 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та 

прогрес. інформ. технології‖ (2) Нгуен Ші Данг (3) К. (4) 2007. — 20 с. 

 

 

 

 

 

 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 . – 

2 ; 

3 , 

4 / 

5 .  

6 : 

727. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 

застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області 

спортивних ігор (1) Ж. Л. Козіна (2) Теорія та методика фізичного 

виховання (3) 2007 (4) — № 6. — С. 15—18, 35—38. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 .  

2 , 

3 / 

4 . – 

5 // 

6 : 

728. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 

умовах демократичних перетворень (1) Тетяна Гранчак, Валерій 

Горовий (2) Бібліотечний вісник (3) 2006. — № 6 (4) — С. 14—17. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 . – 

2 .  

3 , 

4 / 

5 // 

6 : 

729. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа 

интеллектуализации компьютерных технологий (1) Ю. Р. Валькман, В. 

С. Быков, А. Ю. Рыхальский (2) Системні дослідження та 

інформаційні технології. — 2007 (3) № 1. (4) С. 39—61. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 – 

2 , 

3 : 

4 // 

5 / 

6 . – 



133 

 

730. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі 

фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного 

виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. 

 

 

 

 

 

 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 / 

3 . – 

4 // 

5 .  

6 : 

731. Регіональні особливості смертності населення України (1) Л. А. 

Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] (2) Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України (3) — 2007 

(4) № 1. — С. 25—29. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 . –  

2 . 

3 , 

4 :  

5 / 

6 // 

732. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ (1) І. Валова (2) пер. з 

англ. Н. М. Середи (3) Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2 (4) 

№ 2. — С. 13—20. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 // 

2 / 

3 ,  

4 – 

5 ; 

6 : 

733. Зеров М. Поетична діяльність Куліша (1) Українське письменство 

ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., 

письменства) (2) статті (3) Микола Зеров (4) Дрогобич, 2007. — С. 

245—291. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 // 

3 / 

4 : 

5 . –  



134 

 

6 ; 

734. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для 

проектирования технологии взрывной штамповки (1)/ В. В. Третьяк, 

С. А. Стадник, Н. В. Калайтан (2)// Современное состояние 

использования импульсных источников энергии в промышленности : 

междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. (3) тезисы докл. — Х. (4) 

2007. — С. 33. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 // 

2 / 

3 ,  

4 – 

5 ; 

6 : 

735. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 

цивілізації (1) Д. М. Чорний (2) По лівий бік Дніпра: проблеми 

модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст.) / Д. М. 

Чорний. — Х. (3) 2007 (4) Розд. 3. — С. 137—202. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 / 

3 . 

4 // 

5 . – 

6 : 

736. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні 

ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. 

„Крим-2003‖) [Електронний ресурс] (1) Л. Й. Костенко, А. О. 

Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша (2) Бібліотечний вісник. — 

2003. — № 4. — С. 43 (3) Режим доступу до журн. (4) 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 // 

3 . – 

4 / 

5 ; 

6 :  

737. Конституція України: [Текст] (1): офіц.текст: [прийнята на п’ятій 

сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними 

Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.] (2) – 

К.: Мін-во юстиції України (3) 2006. (4) 124 с. – ISBN 966-763014-5.  

:1  

:2  

:3  

:4 



135 

 

1 / 

2 : 

3 , 

4 . 

5 –  

6 ; 

738. Господарський кодекс України [Текст] (1) офіц.текст: за станом 

на 20 січня 2007 р (2) Х.: Одіссей (3) 2007. (4) 240с. 

 

 

 

 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 , 

2 . –  

3 : 

4 –  

5 / 

6 ; 

739. Житлове законодавство України (1) станом на 20 квітня 2006 

року [Текст] (2)– К.: Істина (3) 2006. (4) 320 с. 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 / 

2 . 

3 –  

4 : 

5 , 

6 ; 

740. Про вищу освіту [Текст] (1) [закон України: офіц.текст: за станом 

на 19 жовтня 2006 року] (2) – К.: Парламентське вид-во (3) 2006. (4) 64 

с. – ISBN 966-611-506-9.  

:1  

:2  

:3  

:4 

1 –  

2 . 

3 : 

4 , 

5 ; 

6 / 

741. Про державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до 

деяких законодавчих актів України [Текст] (1) закон України від 28 

грудня 2007 року №107-VI (2) Урядовий кур’єр (3) – 2007. (4) № 247. – 

31 грудня. – С. 3-15.  

:1  

:2  

:3  

:4 

1 –  

2 ; 

3 // 

4 : 

5 . 

6 / 

742. Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних 

послуг [Текст] (1) указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 

1324/2007 (2) Урядовий кур’єр (3) – 2008. (4) 9 січня. – С. 6.  



136 

 

:1  

:2  

:3  

:4 

1 –  

2 ; 

3 : 

4 . 

5 // 

6 / 

743. Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам 

культури і мистецтва [Текст] (1) розпорядження Президента України 

від 27 грудня 2007 року № 321/2007-рп (2) Урядовий кур’єр: Орієнтир 

(3) – 2008. (4) 9 січня. – С. 8.  

:1  

:2  

:3  

:4 

1 ; 

2 : 

3 . 

4 // 

5 –  

6 / 

744. Про рекомендації парламентських слухань „Захист прав 

інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого 

забезпечення та правозастосування‖ [Текст] (1) постанова Верховної 

Ради України від 27 червня 2007 р. № 1243-V (2) Відомості Верховної 

Ради України (3) – 2007. (4) № 45. – С. 1992-1996.  

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 . 

3 // 

4 ; 

5 –  

6 / 

745. Про затвердження технічного регламенту щодо контейнерів для 

зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з 

його застосування [Текст] (1) постанова Кабінету Міністрів України 

від 18.07.2007  № 939 (2) Збірник урядових актів України (3) – 2007. 

(4) № 46. – С. 12-19.  

:1  

:2  

:3  

:4 

1 : 

2 ; 

3 // 

4 / 

5 . 

6 –  

746. Про проведення перевірки діяльності фондів соціального 

страхування [Текст] (1) розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 9 січня 2008 р. № 61-р (2) Урядовий кур’єр (3) – 2008. (4) 15 січня. 

– С. 14.  

:1  :2  



137 

 

:3  

:4 

1 : 

2 ; 

3 // 

4 / 

5 –  

6 . 

747. Щодо надання пільг дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, при вступі на навчання за освітньо-

професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, 

спеціаліста, магістра [Текст] (1) лист МОН України від 08.06.2007 р. 

№ 1/9-357 (2) Вища освіта в України: Нормативно-правове 

регулювання (3) – 2007. (4) № 3. – С.554.27-554.28.  
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:4 
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748. Рішення про затвердження Положення про проведення конкурсів 

на право оренди майна територіальної громади м. Харкова [Текст] (1) 

проект Харківської міської Ради (2) Харьковские известия (3) – 2007. 

(4) № 76 .– С.10. 
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Розділ 16 

Встановіть послідовність 

749.  Виберіть правильну послідовність оформлення підпису в 

документі. 

1. Директор підприємства;  

2. прізвище  

3. ініціали;  

4. підпис. 

750. Виберіть правильну послідовність оформлення підпису в акті. 

1. Міністр; 
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2.  прізвище  

3. ініціали 

4. підпис. 

751. Встановіть послідовність етапів професійної комунікації: 

1. початок спілкування  

2. обговорення питання 

3. підготовка до спілкування 

4. вихід з контакту 

5. прийняття рішення  

752. Підготовка до спілкування охоплює: 

1. збирання матеріалів з предмета розмови; 

2. складання плану розмови;  

3. обґрунтування свого варіанту рішення;  

4. обмірковування позиції співрозмовника; 

753. Послідовність перекладання: 

1. синтез інформації рідною мовою; 

2. усвідомлення змісту інформації; 

3. зорове чи слухове сприймання інформації чужою мовою 

4. відтворення змісту інформації рідною мовою. 

5. аналіз інформації мовою оригіналу 

754. Встановіть послідовність структурних частин заяви 

1. Адресат.  

2. Назву виду документа 

3. Адресант.  

4. Текст заяви 

5. Підпис заявника  

6. Дату 

7. Додаток  

755. Встановіть послідовність у графі «Адресант» зовнішньої заяви 

1. по батькові 

2. ім'я,  

3. прізвище  

4. домашня адреса 


