
ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА 

1. Зміст юридичної техніки  органічно пов’язаний із сутністю та ознаками 

2. Сукупність вихідних наукових підходів, способів і прийомів дослідження 

юридичної діяльності, результатом якої є складання юридичних документів, – це 

3. Дотримання вимог (правил) формальної логіки, яке ґрунтується на логічно 

послідовному і незаперечливому викладі – це  

4. Одним із головних засобів юридичної техніки є 

5. Чітка послідовність операцій з вироблення композиції акта, встановлення його 

складових частин  – це  

6. Конкретне, формально закріплене державно-владне веління нормативного 

характеру – це 

7. Нормативна організація волі законодавця у вигляді логічних норм, 

нерозривний зв’язок регулятивних та охоронних нормативних приписів 

8. Специфічна конструктивна модель, що забезпечує введення нормативних 

приписів у строго визначену галузь права, відповідність типовим рисам 

галузевих правовідносин, – це 

9. Cлово або словосполучення, яке вживається в нормативно-правових актах і 

(або) юридичній науці та практиці, – це 

10. Система прийомів найбільш доцільного використання мовних засобів у 

нормативних документах, – це  

11. Скорочені словосполучення, утворені з перших літер слів, що входять до них, – 

це 

12. Як називаєиться форма зовнішнього закріплення та існування певного 

юридичного змісту, яка здатна впливати на свідомість і поведінку людей, служить 

надійним засобом збереження і передачі правової інформації 

13. Як називається певна нормативна умова, спрямована на зміну дії загального 

правила 

14. Як називається закріплений у нормативно-правових актах нормативний 

припис, який використовується в юридичній практиці у вигляді специфічного 

способу (прийому), що виражається у визнанні уявного факту наявним або, 

навпаки, наявної обставини уявною 

15. Що таке відкидання заперечуваності юридичної вірогідності одного разу 

доведеного факту 

16. Як називається сукупність ознак та властивостей, що складають певне явище 

17. Як називається слово або словосполучення, що виражає поняття правової 

сфери суспільного життя і має визначення в юридичній літературі? 

18. Як називаються юридичні терміни, визначення яких міститься в нормативно-

правовому акті? 

19. Як називається юридичний термін, який створюється і функціонує у правовій 

науці та може не фіксуватися в нормативно-правових актах? 

20. За способом нормативного закріплення юридичні презумпції поділяють на 

сформульовані у вигляді окремого нормативно-правового припису та 



21. Власне ж «запуск» механізму правового регулювання відбувається зазвичай у 

момент 

22. Залежно від особливостей конкретних форм (джерел) права, в яких вони 

викладаються, а також від наявності спеціальних вказівок з цих питань правові 

норми можуть вступати в дію  

23. Після початку дії норм права функціонування механізму правового 

регулювання може блокуватися внаслідок 

24. Додатковою умовою спрацьовування механізму правового регулювання є 

видання 

25. До найпоширеніших в Україні офіційних нормативних інтерпретаційно-

правових актів належать 

26. Під ефективністю правового регулювання розуміють зумовлену його 

організацією конкретну міру результативності правового регулювання, яка 

виявляється у певному співвідношенні між 

27. Ефективність правового регулювання може оцінюватися за різними 

критеріями. Одним з її можливих показників є з’ясування того, чи забезпечують 

обрані в процесі правової регламентації суспільних відносин конкретні способи 

28. Важливим критерієм ефективності правового регулювання є врахування 

29. Істотне значення для забезпечення ефективності правового регулювання має 

його 

30. Ефективність правового регулювання може оцінюватися щодо 

31. Яке з наведених тверджень розкриває загальний характер норми права: 

32. Що входить до наданого Конституційним Судом України тлумачення терміна 

“законодавство”: 

33. Вкажіть, на які види поділяються інститути права за виконуваними 

функціями: 

34. Оберіть правильне визначення систематизації нормативно-правових актів: 

35. Знайдіть визначення юридичної техніки: 

36. Вкажіть, що з наведеного нижче переліку виступає елементами норми права: 

37. Визначте напрями темпоральної дії нормативно-правових актів:   

38. Вкажіть, чи співвідносяться поняття «правова система» і «система права»:   

39. Які з запропонованих варіантів не належать до елементів нормотворчої 

техніки: 

40. Оберіть кодифіковані нормативно-правові акти: 

41. Яка з названих ознак не притаманна спеціалізованим нормам права? 

42. Якому поняттю відповідає наведене визначення “офіційний письмовий 

документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами нормотворчості у визначених 

законом порядку і формі, який містить норму права”? 

43. Оберіть визначення, яке найбільше відповідає поняттю системи права: 

44. Вкажіть, який засіб нормотворчої техніки наидає змісту нормативно-правового 

акта логічної стрункості, зумовлює послідовність його викладу, визначає зв’язок 



між нормами права, сприяє повному, чіткому врегулюванню тих чи інших 

суспільних відносин (або їх елементів): 

45. Оберіть визначення, яке максимально точно передає зміст поняття «колізії в 

законодавстві»: 

46. Назвіть ознаки, притаманні всім спеціалізованим нормам права: 

47. У який строк, згідно з Конституцією України, може набути чинності закон 

України, що визначає права та обов’язки громадян: 

48. Вкажіть, які з наведених елементів входять до вертикальної та горизонтальної 

структур системи законодавства: 

49. Оберіть традиційні види колізій у законодавстві: 

50. Назвіть засіб усунення прогалин у законодавстві: 

 

  


