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Поняття та ознаки юридичного документа.
Класифікація юридичних документів.
Поняття, предмет, мета та завдання навчального курсу «Юридична техніка».
Місце теорії юридичної техніки в системі юридичних наук. Співвідношення юридичної
техніки як галузі наукових знань з іншими правовими та неправовими науками.
Поняття та ознаки юридичної техніки.
Структура юридичної техніки.
Види юридичної техніки. Загальна характеристика правотворчої, правореалізаційної та
інтерпретаційної техніки.
Система методів науки про юридичну техніку.
Джерела науки про юридичну техніку.
Функції і значення юридичної техніки як галузі наукових знань.
Особливості юридичної техніки в різних правових системах сучасності.
Поняття та види правотворчості.
Принципи правотворчості.
Загальна характеристика правотворчого процесу.
Поняття та ознаки концепції нормативно-правового акта.
Правила підготовки концепції нормативно-правового акта.
Поняття та зміст правової експертизи проектів нормативно-правових актів.
Техніко-юридичні засоби, які використовуються в експертній діяльності.
Основні правила підготовки нормативно-правового акта.
Загальні вимоги до логіки, мови, стилю, форми та структури нормативно-правового акта.
Способи і прийоми викладу приписів норм права у статтях нормативно-правового акта.
Правила оформлення посилань у нормативно-правових актах.
Правила внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів.
Поняття та значення законодавчої техніки.
Принципи законодавчої діяльності.
Структура законодавчої техніки.
Співвідношення законодавчої техніки і законодавчої технології.
Поняття законодавчого процесу та його стадії.
Поняття та суб’єкти законодавчої ініціативи.
Підготовка законопроекту (законодавчої пропозиції) та внесення його до Верховної Ради
України.
Попередній розгляд законопроектів у комітетах Верховної Ради України.
Обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України з його
наступним прийняттям або відхиленням (повністю чи частково).
Санкціонування, промульгація й опублікування закону.
Підзаконна правотворчість.
Пряма правотворчість.
Локальна нормотворчість.
Основні способи і прийоми формування змісту нормативно-правових актів.
Застосування правил логіки при створенні нормативно-правових актів.
Порядок викладення матеріалу в нормативно-правових актах.
Правило мотивації прийняття нормативного акта.
Відповідність нормативного акта загальним принципам системи законодавства.
Зовнішня та внутрішня форма нормативно-правового акта.
Правила побудови структури нормативно-правового акта.
Структурні одиниці тексту нормативно-правових актів: частина, розділ, глава, стаття,
параграф, пункт, підпункт, абзац.
Реквізитні вимоги стосовно форми нормативно-правових актів.
Поняття та ознаки юридичної мови.
Принципи словесної організації нормативних висловлювань. Дотримання правил лексики,
граматики й синтаксису української мови.
Вимоги до стилю нормативно-правових актів.
Використання багатозначних слів та іноземної юридичної термінології.
Застарілі слова (архаїзми) в юридичних текстах і мові.
Професіоналізми у праві.

52.
Поняття юридичного терміна та термінології.
53.
Види юридичних термінів.
54.
Поняття та ознаки юридичних дефініцій.
55.
Значення дефініювання понять.
56.
Поняття та загальна характеристика спеціально-юридичних засобів юридичної техніки.
57.
Поняття та значення юридичної конструкції.
58.
Види юридичних конструкцій.
59. Використання юридичних конструкцій при підготовці текстів юридичних документів.
60.
Поняття та ознаки юридичної презумпції.
61.
Співвідношення юридичних презумпцій з іншими правовими припущеннями.
62.
Класифікація юридичних презумпцій.
63.
Поняття та ознаки юридичної фікції.
64.
Класифікація юридичних фікцій.
65. Використання юридичних фікцій для усунення юридичного конфлікту.
66.
Поняття та ознаки юридичної аксіоми.
67.
Класифікація юридичних аксіом.
68.
Значення юридичних аксіом у законодавчій, правозастосовній та інтерпретаційній
діяльності.
69.
Поняття та ознаки юридичної преюдиції.
70.
Види юридичних преюдицій.
71. Значення юридичних преюдицій. Вимоги до використання преюдицій в юридичному процесі.
72.
Поняття та ознаки юридичного символу.
73.
Зміст і форма юридичного символу.
74.
Поняття юридичного застереження.
75.
Види юридичних застережень.
76. Вплив юридичних застережень на ефективність правового регулювання.
77.
Опублікування нормативних актів: строки, офіційні і неофіційні джерела, мова,
обмежувальні грифи.
78. Порядок набрання чинності нормативно-правовими актами.
79.
Порядок набрання чинності іншими юридичними документами.
80.
Систематизація законодавства як різновид юридичної діяльності.
81.
Принципи систематизації.
82.
Об’єкти, предмети та суб’єкти систематизації.
83. Загальні етапи проведення систематизації.
84.
Види систематизації.
85.
Поняття, ознаки та особливості кодифікації.
86.
Техніко-юридичні правила кодифікації.
87.
Поняття, ознаки та особливості консолідації.
88.
Техніко-юридичні правила консолідації.
89.
Поняття, ознаки та особливості інкорпорації.
90.
Техніко-юридичні правила інкорпорації.
91.
Особливості систематизації рішень Конституційного Суду України.
92.
Особливості систематизації міжнародних договорів.
93.
Облік нормативно-правових актів.
94. Комп’ютеризація роботи з систематизації. Правові інформаційно-пошукові системи, системи
інформаційно-правового забезпечення та їх значення.
95.
Поняття правозастосовної діяльності.
96.
Основні техніко-юридичні вимоги до правозастосовної діяльності.
97.
Використання техніко-юридичних засобів у процесі підготовки правореалізаційних актів.
98.
Правореалізаційна техніка і правозастосовна техніка: поняття, співвідношення, значення.
99.
Поняття реалізації норм права. Форми реалізації норм права.
100.
Техніка ведення договірної роботи.
101.
Акт застосування норм права як різновид правореалізаційного акта.
102.
Мова, стиль та термінологія актів правозастосування та вимоги юридико-технічного
характеру.
103.
Судова діяльність як різновид правозастосування. Вимоги до змісту судових актів.
104.
Поняття і необхідність тлумачення норм права.

105.
Способи тлумачення норм права.
106.
Неофіційне тлумачення.
107.
Офіційне тлумачення та його види.
108.
Основні правила тлумачення норм права.
109.
Поняття інтерпретаційного акта.
110.
Види інтерпретаційних актів.
111.
Значення інтерпретаційних актів в механізмі правового регулювання.
112.
Техніко-юридичні вимоги до структури та змісту актів тлумачення норм права.
113.
Прийоми і способи юридичної техніки при підготовці інтерпретаційних актів.
114. Техніка опублікування актів тлумачення норм права.
115.
Поняття інтерпретаційної помилки.
116.
Види інтерпретаційних помилок.
117.
Поняття правотворчих помилок.
118.
Техніко-юридичні правила попередження і ліквідації колізій і прогалин в законодавстві.
119.
Помилки правореалізаційної діяльності. Основні дефекти правореалізаційних актів.
120.
Поняття, види правозастосовних помилок та методи їх усунення.

