
Перелік питань, які виносяться 

на комплексний іспит для студентів  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі спеціалізації 

«Нормопроектування» 

 

1. Система права як загальнотеоретична категорія. 

2. Принципи права: поняття, ознаки, види, значення. 

3. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права. 

4. Міжгалузеві та галузеві принципи права. 

5. Зовнішня форма (джерело) права: поняття, ознаки, види. 

6. Юридична природа та види нормативно-правових актів.  

7. Закон: поняття, ознаки, види. Закони України. 

8. Підзаконні нормативно-правові акти: поняятя, ознаки, види. Основні підзаконні 

нормативно-правові акти в Україні. 

9. Нормативно-правовий договір: поняття, ознаки, види. 

10. Юридична природа та види нормативно-правових прецедентів. Їх співвідношення із 

правозастосовними та правотлумачними прецедентами. 

11. Поняття та структура системи джерел права.  

12. Загальнотеоретична характеристика джерел континентального права та тенденції їх 

розвитку. 

13. Джерела англійського права: сучасний стан та перспективи розвитку. 

14. Джерела універсального міжнародного права. Джерела європейського регіонального 

міжнародного права. 

15. Сучасна система джерел права України: поняття, структура. 

16. Правотворчість: поняття, ознаки, принципи, види, стадії. 

17. Співвідношення принципів права, норм права та нормативно-правових приписів. 

18. Поняття, види, стадії законотворчості. Законодавча діяльність парламенту. 

19. Правотворчість глави держави та уряду. 

20. Відомча правотворчість. 

21. Правотворчість місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

22. Поняття та види нормативно-договірної правотворчості. 

23. Судова правотворчість: поняття, ознаки, види. 

24. Міжнародно-договірна правотворчість. 

25. Особливості європейської національної правотворчості. 

26. Правотворчість в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку. 

27. Імплементаційна діяльність держави. 

28. Особливості імплементаційної діяльності в Україні. 

29. Поняття, зміст, види  та завдання юридичної техніки. 

30. Юридична техніка, тактика, стратегія, технологія: поняття та співвідношення. 

31. Поняття, зміст, види та завдання правотворчої техніки. 

32. Поняття, елементи, особливості та завдання законодавчої техніки. 

33. Система правил та засобів формування змісту нормативно-правового акта 

34. Логічні вимоги до змісту нормативно-правового акта. 

35. Поняття, ознаки, елементи, види та значення юридичних конструкцій. Правила їх 

використання у нормативно правових актах. 

36. Правові дефініції: поняття, види, значення. Правила формулювання дефініцій та їх 

використання у нормативно правових актах. Практика використання дефініцій у 

чинному законодавстві України. 

37. Правові презумпції: поняття, ознаки, структура, види та значення. Правила їх 

використання у нормативно правових актах. Основні презумпції у праві України.  



38. Правові фікції: поняття, ознаки, структура, види та значення правових фікцій. Правила 

їх використання у нормативно правових актах. Правові фікції у праві України. 

39. Правові аксіоми: поняття, види, значення. Правила їх використаня у нормативно 

правових актах. Правові аксіоми у праві України. 

40. Вимоги до зовнішньої форми нормативно правового акта. 

41. Прийоми і правила викладу правових норм в нормативно правових актах. 

42. Структура нормативно правового акта (структурні одиниці тексту). 

43. Заголовок та преамбула як складові нормативно правового акта. Правила їх створення. 

44. Примітки, висновки, додатки, реквізити як складові нормативно правового акта. 

Правила їх створення. 

45. «Правовий стиль» як елемент правотворчої техніки. Вимоги до стилю нормативно-

правових актів. 

46. Вимоги до мови нормативно-правових актів. Юридична термінологія. 

47. Формально-визначені та формально-невизначені терміни в нормативно-правових 

актах. 

48. Особливості використання оціночних понять при створенні нормативно-правових 

актів. 

49. Правотворчі помилки: поняття, види, причини, виникнення, шляхи подолання та 

запобігання. 

50. Нормативно-правова технологія. Особливості законодавчої технологія в Україні. 

51. Планування правотворчої діяльності. 

52. Організація роботи по підготовці проекту нормативно правового акта. 

53. Концепція нормативно правового акта. 

54. Підготовка проекту нормативно-правового акту. Підготовка супровідних документів 

до проекту нормативно правового акта. 

55. Правова експертиза проекту нормативно правового акту. 

56. Прийняття нормативно-правового акта. Порядок прийняття нормативно-правових 

актів України. 

57. Оприлюднення нормативно правового акту. Порядок оприлюднення нормативно-

правових актів України. 

58. Набрання чинності нормативно-правовими актами. Порядок набрання чинності 

нормативно-правовими актами України. 

59. Зупинення та припинення дії нормативно правових актів. Порядок зупинення та 

припинення дії нормативно-правових актів України. 

60. Технологія внесення змін та доповнень до нормативно правового акта. 

61. Систематизація нормативно-правових приписів: поняття, види. Технологія кодифікації 

та інкорпорації. 

62. Моніторинг правотворчої діяльності. 


