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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 1

1.

2.

3.

4.

Тестові завдання:
Визначення: «... – це загальнообов’язкове офіційне рішення спеціально уповноваженого
суб’єкта, прийняте в певному порядку, яке встановлює нові норми права, змінює або скасовує
вже наявні» відповідає поняттю:
а)
норма права;
б)
нормативний договір;
в)
нормативно-правовий припис;
г)
нормативно-правовий акт.
Нормотворча діяльність уповноважених органів держави, яка здійснюється за дорученням
вищого представницького органу державної влади, - це:
а)
прецедентна правотворчість;
б)
делегована правотворчість;
в)
локальна правотворчість;
г)
підзаконна правотворчість.
До основних форм нормативного вираження юридичних застережень належать такі:
а) «як правило»;
б) «крім випадків»;
в) «за винятком»;
г) усі відповіді є правильними.
Рішення господарського суду складається із таких частин:
а)
вступна, описова, мотивувальна, резолютивна;
б)
вступна, описова, резолютивна;
в)
вступна, мотивувальна, заключна;
г)
вступна, описова, резолютивна, заключна.
Теоретичне питання: Поняття та ознаки юридичного документа.

Задача: Для проведення контрольної правової експертизи проекту Указу Президента України
щодо запровадження експерименту у взаємовідносинах місцевих державних адміністрацій та
регіональних органів місцевого самоврядування Главою Адміністрації Президента було залучено
Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
У своєму висновку щодо аналізу правового акта Державний фонд зазначив, що проект указу
не узгоджується з окремими положеннями законодавства Європейського Союзу, не відповідає
стратегічним напрямкам розбудови місцевого самоврядування в Україні, не сприяє розвитку
соціально-економічних відносин на регіональному рівні, а також не матиме широкої громадської
підтримки. Глава Адміністрації відмовився приймати висновок Державного фонду, зазначивши, що
він наданий не по суті правової експертизи нормативно-правового акта.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які види правової експертизи Вам відомі? Який порядок
проведення та суб’єкти здійснення правових експертиз правових актів?
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 2
Тестові завдання:
1. Конструкція, апробована в інших галузях внутрішнього і міжнародного права, – це:
а)
власна конструкція;
б)
рецептована конструкція;
в)
іноземна конструкція;
г)
звичайна конструкція.
2. Презумпція правосуб’єктності осіб, що вступають у правовідносини, належить до такого виду
презумпцій:
а)
загальноправова;
б)
міжгалузева;
в)
галузева;
г)
спеціальна.
3. Визначення: «... – це частина закону, яка містить вказівку на певні обставини, що послужили
приводом до прийняття цього закону (мотиви), а також вказівку на завдання і цілі, які повинні
бути досягнуті в процесі застосування цього закону» відповідає поняттю:
а)
концепція;
б)
вступ;
в)
преамбула;
г)
примітка.
4. Цивільний процесуальний кодекс України передбачає можливість подання позовної заяви
особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, до яких належать:
а) Уповноважений Верховної Ради з прав людини;
б) прокурор;
в) фізичні та юридичні особи;
г) усі відповіді є правильними.
Теоретичне питання: Правила побудови структури нормативно-правового акта.
Задача: На першій сесії міської ради нового скликання депутатами був затверджений
регламент міської ради. Цим документом, зокрема, передбачено, що міська рада може приймати
нормативні й інші акти у формі ухвали, доручення, звернення, заяви, процедурного рішення та
статуту територіальної громади. Акти міської ради приймаються відкритим або таємним
голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом.
Двома третинами голосів депутатів рада приймає Статут територіальної громади, затверджує
регламент ради, а також приймає процедурні рішення про разове відхилення від встановлених
регламентом процедур. Прийняті акти підписує міський голова, а у разі, якщо вони прийняті на сесії,
скликаній депутатами чи постійною комісією ради, – голова постійної комісії міської ради з питань
регламенту протягом тридцяти днів. Прийнятий у такий спосіб Статут територіальної громади міста
був направлений на реєстрацію до Міністерства юстиції України. Надайте юридичну оцінку
положенням регламенту міської ради.
Який порядок підготовки, прийняття та оприлюднення рішень місцевих рад? Які особливості
прийняття статутів територіальних громад?
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 3
Тестові завдання:
1. Презумпція істинності судового рішення належить до такого виду презумпцій:
а)
загальноправова;
б)
міжгалузева;
в)
галузева;
г)
спеціальна.
2. Визначення: «... – відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або
відображені в електронному вигляді» відповідає поняттю:
а)
джерела (форми) права;
б)
інформація;
в)
документ;
г)
документознавство.
3. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить:
а)
Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів України;
б)
Президенту України та народним депутатам;
в)
Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів України і
Національному банку України;
г)
Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів України, Національному
банку України Верховному Суду України.
4. Судове рішення (постанова, ухвала) у адміністративному судочинстві обов’язково повинне
містити такі частини:
а)
вступна, описова, мотивувальна, резолютивна;
б)
вступна, описова, резолютивна;
в)
вступна, мотивувальна, заключна;
г)
вступна, описова, резолютивна, заключна.
Теоретичне питання: Класифікація юридичних документів.
Задача: У процесі роботи над проектами правових актів, які в подальшому були прийняті,
використані такі конструкції: «ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності
одного виду за одне й те саме правопорушення» (ч. 1 ст. 61 Конституції України); «особа вважається
невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не
буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду»
(ч. 1 ст. 62 Конституції України); «незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності»
(ч. 2 ст. 68 Конституції України).
Вказати, які техніко-юридичні прийоми формування правових норм використані у вказаних
конструкціях? Обґрунтувати свою відповідь.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 4
Тестові завдання:
1. Громадська експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться відповідно до вимог
Закону України:
а)
«Про громадські об’єднання»;
б)
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
в)
«Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»;
г)
«Про політичні партії в Україні».
2. Принцип правотворчої діяльності, який передбачає участь у розробці правотворчих рішень
кваліфікованих фахівців відповідних галузей – це:
а)
принцип системності;
б)
принцип науковості;
в)
принцип професійності;
г)
принцип спеціалізації.
3. Розрізняють такі види юридичної техніки:
а)
законодавча техніка;
б)
техніка систематизації нормативно-правових актів;
в)
техніка обліку нормативно-правових актів;
г)
усі відповіді правильні.
4. Особа може звертатися до Європейського суду з прав людини:
а)
англійською мовою;
б)
французькою мовою;
в)
офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Європейську конвенцію з прав
людини;
г)
усі відповіді правильні.
Теоретичне питання: Реквізитні вимоги стосовно форми нормативно-правових актів.
Задача: Для державної реєстрації до Міністерства юстиції України були подані накази деяких
міністерств, що містили такі конструкції: «забезпечити безпечний розвиток», «цільове призначення
витрат», «невикористані резерви», «слідчі органи розслідують», «відшкодування шкоди»,
«неповнолітня особа особисто несе відповідальність», «на підставі безпідставного затримання»,
«суперечить інтересам самого підопічного».
Визначити плеоназми й тавтологію у запропонованих словосполученнях. Які лінгвістичні
засоби формування нормативно-правового акта?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 5

1.

2.

3.

4.

Тестові завдання:
До структурних елементів презумпції не належать:
а)
умовні дії правила, або гіпотеза;
б)
правило, або диспозиція;
в)
санкція;
г)
контрпрезумпція.
Презумпція рівності частки майна подружжя належить до такого виду презумпцій:
а)
загальноправова;
б)
міжгалузева;
в)
галузева;
г)
особлива.
До спеціально-юридичних засобів юридичної техніки належать:
а)
юридичні конструкції;
б)
юридичні застереження;
в)
юридичні презумпції;
г)
усі відповіді правильні.
Виправлення в судовому рішенні мають бути засвідчені підписами:
а)
голови суду;
б)
секретаря судового засіданні;
в)
голови суду та секретаря судового засідання;
г)
суддів того складу суду, який його ухвалив.
Теоретичне питання: Процесуальні документи та їх види.

Задача: Під час розгляду проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про
затвердження Порядку скринінгу донорської крові та її компонентів на гемотрансмісивні інфекції»
було прийнято рішення про його відхилення та повернення розробнику для доопрацювання.
Підставою для відхилення названо його невідповідність вимогам структури, обов’язковим елементом
якої має бути норма, що містить терміни, які використовуються в цьому акті.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які елементи структури проектів правових актів
враховуються під час його формування ?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 6
Тестові завдання:
1. Автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка
складається з еталонного, страхового, робочого та інформаційного фондів, – це:
а)
єдиний державний реєстр нормативно-правових актів;
б)
єдиний державний реєстр судових рішень;
в)
реєстр юридичних документів;
г)
немає правильної відповіді.
2. Експертиза нормативно-правового акта, яка повинна дати відповідь на питання, чи не
порушені логічні правила юридичної техніки, – це:
а)
логічна експертиза;
б)
правова експертиза;
в)
лінгвістична експертиза;
г)
політологічна експертиза.
3. До основних форм нормативного вираження юридичних застережень належать такі:
а) «як правило»;
б) «крім випадків»;
в) «за винятком»;
г) усі відповіді є правильними.
4. Частина судового рішення, яка містить висновок про задоволення позову або про відмову в
позові повністю чи частково по кожній із заявлених вимог, – це:
а)
вступна частина судового рішення;
б)
описова частина судового рішення;
в)
мотивувальна частина судового рішення;
г)
резолютивна частина судового рішення.
Теоретичне питання: Поняття та ознаки юридичної мови.
Задача: Для державної реєстрації наказу Міністра фінансів до Міністерства юстиції були
подані його назва, дата прийняття і номер акта. Міністерство юстиції відмовило в реєстрації цього
документа, посилаючись на неповноту поданої інформації.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які вимоги до структури правового акту закріплені в
законодавстві ? Чи правомірні дії Міністерства юстиції ?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 7
Тестові завдання:
1. Принцип правотворчої діяльності, який вимагає спрямованості правотворчого акта на
всебічне забезпечення захисту прав і свобод особи, на максимально повне задоволення її
духовних і матеріальних потреб, – це:
а)
принцип виконуваності;
б)
принцип гуманізму;
в)
принцип демократизму;
г)
немає правильної відповіді.
2. Визначення: «... – специфічна побудова нормативного матеріалу, відповідно до певного типу
або виду сформованих правовідносин, юридичних фактів, їх зв’язку між собою; комплекс
правових засобів, які утворюють типізовані моделі, що відповідають своєрідним різновидам
суспільних відносин» відповідає поняттю:
а)
юридична преюдиція;
б)
юридична конструкція;
в)
юридична презумпція;
г)
юридичне застереження.
3. Частина нормативно-правового акта, яка представляє державно-владний припис, призначений
для спеціального текстового або символічного підкреслення, має супровідний характер, – це:
а)
преамбула;
б)
примітка;
в)
припис;
г)
реквізити.
4. Позовна заява підписується:
а)
тільки позивачем;
б)
нотаріусом;
в)
позивачем або представником позивача;
г)
суддею.
Теоретичне питання: Поняття та ознаки юридичної техніки.
Задача: Під час проведення правової експертизи проектів окремих законодавчих актів
зауваження викликали їх наступні положення:
−
«політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання
громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю
метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших
політичних заходах (ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Україні»)»;
−
«суспільно необхідні видання – пріоритетні види видань для забезпечення
загальнодержавних потреб (абз. 14 ст. 1 Закону України «Про видавничу діяльність»)».
Визначте помилки, що містять норми наведених правових актів. Запропонуйте напрямки
подолання помилок.
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 8

1.

2.

3.

4.

Тестові завдання:
Словесно не закріплена в статті нормативно-правового акта, але виведена зі змісту норм права
при їх тлумаченні презумпція, – це:
а)
пряма презумпція;
б)
непряма презумпція;
в)
спростовна презумпція;
г)
незаперечна презумпція.
Автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання
електронних копій судових рішень, – це:
а)
єдиний державний реєстр нормативно-правових актів;
б)
єдиний державний реєстр судових рішень;
в)
реєстр юридичних документів;
г)
судова практика.
Актами Верховної Ради України є:
а)
закони, постанови, накази, декларації;
б)
закони, постанови, резолюції, заяви, накази;
в)
закони, постанови, накази, розпорядження;
г)
закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви.
Європейський суд з прав людини приймає заяви:
а)
за телефоном;
б)
електронною поштою;
в)
звичайною поштою;
г)
тільки шляхом особистого подання до Суду.

Теоретичне питання: Принципи словесної організації нормативних
Дотримання правил лексики, граматики й синтаксису української мови.

висловлювань.

Задача: 75-річний пенсіонер звернувся до адміністративного суду зі скаргою на рішення
територіального органу Пенсійного фонду України про відмову у збільшенні розміру пенсії. У скарзі
пенсіонер виклав усі відомості, які вимагає Кодекс адміністративного судочинства України для
позовної заяви. Але адміністративний суд залишив скаргу без руху і направив її для усунення
недоліків у зв'язку з тим, що формою звернення до адміністративного суду повинна бути позовна
заява, а не скарга.
Скласти проект позовної заяви про відмову у збільшенні розміру пенсії.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 9
Тестові завдання:
1. Експертиза, суть якої полягає у перевірці відповідності законопроекту нормам сучасної
української мови з урахуванням функціональних стилістичних особливостей законів, – це:
а)
логічна експертиза;
б)
правова експертиза;
в)
лінгвістична експертиза;
г)
політологічна експертиза.
2. Правотворча діяльність сучасних цивілізованих держав здійснюється на базі таких основних
принципів:
а)
принцип законності;
б)
принцип демократизму;
в)
принцип системності;
г)
усі відповіді є правильними.
3. До титульних реквізитів, які мають основне навантаження з надання правовому документу
офіційності, належать:
а)
орган, який прийняв нормативно-правовий акт;
б)
дата прийняття нормативно-правового акта;
в)
реєстраційний номер;
г)
усі відповіді правильні.
4. Процесуальне рішення, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального
правопорушення і яким завершується досудове розслідування, – це:
а)
обвинувальний акт;
б)
протест прокурора;
в)
вирок;
г)
ухвала.
Теоретичне питання: Структура юридичної техніки.
Задача: Для проведення контрольної правової експертизи проекту Указу Президента України
щодо запровадження експерименту у взаємовідносинах місцевих державних адміністрацій та
регіональних органів місцевого самоврядування Главою Адміністрації Президента було залучено
Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
У своєму висновку щодо аналізу правового акта Державний фонд зазначив, що проект указу
не узгоджується з окремими положеннями законодавства Європейського Союзу, не відповідає
стратегічним напрямкам розбудови місцевого самоврядування в Україні, не сприяє розвитку
соціально-економічних відносин на регіональному рівні, а також не матиме широкої громадської
підтримки. Глава Адміністрації відмовився приймати висновок Державного фонду, зазначивши, що
він наданий не по суті правової експертизи нормативно-правового акта.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які види правової експертизи Вам відомі? Який порядок
проведення та суб’єкти здійснення правових експертиз правових актів?
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 10
Тестові завдання:
1. Визначення: «... – це засіб юридичної техніки, закріплене в нормах права припущення про
наявність або відсутність юридичних фактів, явищ, ситуацій, зв’язків, які визнаються
істинними, поки, недоказано зворотне» відповідає поняттю:
а)
юридична преюдиція;
б)
юридична фікція;
в)
юридична презумпція;
г)
юридичне застереження.
2. Презумпція, яку не можна спростувати ні за яких обставин, – це:
а)
пряма презумпція;
б)
непряма презумпція;
в)
спростовна презумпція;
г)
незаперечна презумпція.
3. Визначення: «... – це сукупність прийомів і способів підготовки, розгляду, прийняття та
обнародування проектів нормативно-правових, правозастосовних, інтерпретаційних актів, які
забезпечують повне, просте, точне, економічне їх співвідношення з життєвими реаліями,
волею нормодавця або інтерпретатора» відповідає поняттю:
а)
юридична технологія;
б)
юридична техніка;
в)
законодавча техніка;
г)
правозастосовна техніка.
4. Частина судового рішення, у якій вказуються обставини справи, встановлені господарським
судом; причини виникнення спору; докази, на підставі яких прийнято рішення; зміст
письмової угоди сторін, якщо її досягнуто; доводи, за якими господарський суд відхилив
клопотання і докази сторін, – це:
а) вступна частина судового рішення;
б) описова частина судового рішення;
в) мотивувальна частина судового рішення;
г) резолютивна частина судового рішення.
Теоретичне питання: Вимоги до стилю нормативно-правових актів.
Задача: Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради Остапчук
звернулася до окружного адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з виконкому
заробітної плати у розмірі 2 140 гривень за останні три місяці перед її звільненням, упродовж яких
вона зарплату не отримувала. Суд відмовив у відкритті провадження у зв'язку з тим, що таку заяву не
належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки Остапчук уже не
перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, що випливають з трудових
правовідносин.
До якого суду повинна звернутися Остапчук? Скласти проект позовної заяви відповідно до
умов задачі.
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 11
Тестові завдання:
1. Матеріальний носій правової інформації, за допомогою якого оформляються рішення і дії
різних органів, посадових осіб, громадян, – це:
а)
норма права;
б)
юридичний документ;
в)
нормативний припис;
г)
документознавство.
2. Аналіз законопроекту з точки зору дотримання різних правил юридичної техніки, які в
основному стосуються: змісту (в тому числі концепції) законопроекту; його структури; логіки
побудови; мови викладу норм права, – це:
а)
юридична мова;
б)
юридична експертиза;
в)
юридична техніка;
г)
нормопроектування.
3. Ритуал віддання військової честі відноситься до такого виду юридичних символів:
а)
до предметних символів;
б)
до символу-дії;
в)
до звукових символів;
г)
немає правильної відповіді.
4. Повноваження представників, які беруть участь в адміністративному процесі на основі
договору, на здійснення представництва в суді повинні бути підтверджені такими
документами:
а)
дорученням;
б)
заявою;
в)
листом-проханням;
г)
довіреністю чи усною заявою довірителя із занесенням її до журналу судового
засідання.
Теоретичне питання: Види юридичної техніки. Загальна характеристика правотворчої,
правореалізаційної та інтерпретаційної техніки.
Задача: Голова Полтавської районної державної адміністрації своїм розпорядженням відмінив
рішення Щербанівської сільської ради про виділення гр. Петренку земельної ділянки площею 0,15 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку.
Скласти проект позовної заяви щодо оскарження розпорядження голови Полтавської
районної державної адміністрації.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 12

1.

2.

3.

4.

Тестові завдання:
Правотворча діяльність сучасних цивілізованих держав здійснюється на базі таких основних
принципів:
а)
принцип гуманізму;
б)
принцип системності;
в)
принцип виконуваності;
г)
усі відповіді є правильними.
Слово або словосполучення, яке однозначно й точно дає визначення чітко окресленому
спеціальному поняттю, – це:
а)
термін;
б)
реквізити;
в)
пояснення;
г)
абревіатура.
Визначення: «... – це елементи правового акта, які призначені для відображення юридичних
властивостей та (або) ідентифікації (позначення) нормативно-правового акта, не містять
регулятивних положень (приписів) і забезпечують офіційний характер документа» відповідає
поняттю:
а)
преамбула;
б)
примітка;
в)
припис;
г)
реквізити.
Заповнений формуляр до Європейського Суду з прав людини повинен містити такі дані
(вказати неправильну відповідь):
а)
зазначення прав, викладених у Європейській соціальній хартії, які були порушені;
б)
коротке викладення фактичних обставин та скарг заявника;
в)
відомості про використані заявником засоби захисту;
г)
підпис заявника або представника.
Теоретичне питання: Поняття юридичного терміна та термінології. Види юридичних
термінів.

Задача: За грубе порушення правил полювання в заборонених місцях забороненим способом
головний лісничий державного підприємства «Полтавліс» Петрик оштрафував Свириденка у розмірі
10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і позбавив його права полювання строком на 2 роки
з конфіскацією рушниці.
Скласти проект скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення
відповідно до умов задачі.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 13
Тестові завдання:
1. Презумпція, яка обов’язково передбачає виключення, – це:
а)
пряма презумпція;
б)
непряма презумпція;
в)
спростовна презумпція;
г)
незаперечна презумпція.
2. Матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та
передавання у часі та просторі, – це:
а)
норма права;
б)
документ;
в)
нормативний припис;
г)
законодавство.
3. Пояснювальна записка до законопроекту повинна містити:
а)
обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його
положень та місця в системі законодавства;
б)
обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків
застосування закону після його прийняття;
в)
інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту;
г)
усі відповіді є правильними.
4. Процесуальні дії під час кримінального провадження можуть фіксуватися у таких формах:
а)
протокол;
б)
носій інформації, на якому процесуальна дія зафіксована за допомогою технічних
засобів;
в)
журнал судового засідання;
г)
усі відповіді є правильними.
Теоретичне питання: Поняття та види правотворчості. Принципи правотворчості.
Задача: Марченко 1953 р. народження проживає в квартирі № 10 по вул. Павлова, 26 разом із
братом Котовим. Після трагічної загибелі її чоловіка вона захворіла на психічну хворобу. З
14.01.2014 р. Марченко перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері м. Полтава. Оскільки
вона не розуміє значення своїх дій та не може ними керувати, Котов звернувся до адвоката з
проханням роз’яснити порядок встановлення опіки над Марченко.
Скласти заяву про визнання особи недієздатною та встановлення щодо неї опіки.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 14
Тестові завдання:
1. Презумпції, які закріплюються нормами матеріального права і служать підставою вирішення
справи по суті, – це:
а)
матеріально-правові презумпції;
б)
процесуально-правові презумпції;
в)
прямі презумпції;
г)
непрямі презумпції.
2. Визначення: «... – це система правил і прийомів найбільш раціональної організації та логічно
послідовного формулювання законів і підзаконних актів відповідно до їх сутності і змісту»
відповідає поняттю:
а)
юридична техніка;
б)
законодавча техніка;
в)
інтерпретаційна техніка;
г)
правозастосовна техніка.
3. Прийом юридичної техніки, який передбачає розкриття змісту норми права через загальні, а
не індивідуалізовані поняття та використання узагальнюючих формулювань – це:
а)
загальний прийом;
б)
абстрактний прийом;
в)
казуїстичний прийом;
г)
спеціальний прийом.
4. Частина судового рішення, яка містить стислий виклад вимог позивача, відзив на позовну
заяву, пояснення і клопотання сторін та їх представників, інших учасників господарського
процесу, опис дій, виконаних господарським судом, – це:
а) вступна частина судового рішення;
б) описова частина судового рішення;
в) мотивувальна частина судового рішення;
г) резолютивна частина судового рішення.
Теоретичне питання: Поняття та ознаки юридичних дефініцій.
Задача: Іванов звернувся до суду з позовом до своєї колишньої невістки Тищенко про
визнання її такою, що втратила право користування житловим приміщенням, оскільки остання понад
2 роки без поважних на те причин не проживає в квартирі № 2 по вул. Алмазна, 1 в м. Полтава. При
поданні позову позивач не сплатив судового збору та витрати на інформаційно-технічне
забезпечення, а в позовній заяві не зазначив місце проживання відповідачки, зазначивши, що йому
воно не відоме; не зазначив докази, які підтверджують вимоги та не надав таких доказів; не
притягнув до участі у справі (на зазначив у позові) власника будинку (балансоутримувача).
Скласти позовну заяву про визнання Тищенко такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 15
Тестові завдання:
1. Функціональний різновид літературної мови з характерними лінгвостилістичними та
структурно-жанровими ознаками, зумовленими специфікою правової сфери та
комунікативно-професійними потребами в ній, – це:
а)
юридичний стиль;
б)
юридична мова;
в)
літературний стиль;
г)
немає правильної відповіді.
2. Презумпції, які закріплюються нормами матеріального права і служать підставою вирішення
справи по суті, – це:
д)
матеріально-правові презумпції;
е)
процесуально-правові презумпції;
ж)
прямі презумпції;
з)
непрямі презумпції.
3. Моделювання певної логіко-інформаційної композиції тексту з найбільш оптимальним
сполученням текстових формул (кліше), які відповідають найчастіше повторюваним
юридичним ситуаціям, – це:
а)
об’єднання юридичних документів;
б)
уніфікація юридичних документів;
в)
узгодження юридичних документів;
г)
немає правильної відповіді.
4. Ухвали, які виносяться судом при колегіальному розгляді цивільної справи з питань руху чи
закінчення справи без винесення рішення, називають:
а)
одноособові;
б)
колегіальні;
в)
протокольні;
г)
заключні.
Теоретичне питання: Загальна характеристика правотворчого процесу.
Задача: Долгова звернулася до суду з позовом до Борисової про визнання недійсною угоди
дарування будинку № 3 по вул. Боженка м. Полтава, посилаючись на те, що під час підписання
відповідного договору була хворою і не розуміла значення своїх дій. У зв’язку з тим, що цей
житловий будинок згодом був куплений Кірєєвою, відповідачка заявила клопотання про притягнення
останньої до участі у справі як третю особу на її стороні.
Скласти позовну заяву про визнання недійсною угоди дарування.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 16
Тестові завдання:
1. Спосіб викладення документа за допомогою сполучення штампів, що включають постійну
типову інформацію, характерну для визначеного роду документів і текстових пробілів, що
підлягають заповненню змінною інформацією, обумовленою конкретною ситуацією в зв’язку
з якою складається документ, – це:
а)
тип;
б)
трафарет;
в)
форма;
г)
зразок.
2. Внутрішньо притаманна формі законодавства та змісту сукупність соціальних та юридичних
властивостей, що обумовлюють його придатність задовольняти певні потреби суспільства, –
це:
а)
стиль законодавства;
б)
мова права;
в)
функції законодавства;
г)
якість законодавства.
3. Визначення: «... – це створюваний або санкціонований державою умовний образ, відмітний
знак, культурно-ціннісне утворення, яке можна побачити або почути і якому суб’єкт
правотворчості надає особливого політико-правового змісту, не пов’язаного із сутністю цього
утворення, що охороняється державою і використовується в особливому процедурному
порядку» відповідає поняттю:
а)
юридичний символ;
б)
юридичне застереження;
в)
юридична аксіома;
г)
юридична фікція.
4. Визначення: «... – це вимога заінтересованої особи, звернена до адміністративного суду, про
здійснення правосуддя у адміністративній справі на захист своїх прав, свобод та інтересів,
порушених у публічно-правових відносинах або вимогу суб’єкта владних повноважень про
усунення перешкод реалізації компетенції на захист об’єктивного права» відповідає поняттю:
а)
адміністративна скарга;
б)
адміністративна заява;
в)
адміністративний позов;
г)
адміністративне клопотання.
Теоретичне питання: Поняття та загальна характеристика засобів, способів та прийомів
юридичної техніки.
Задача: Тополєв подав позов на Тополєву про розірвання шлюбу та поділ спільного майна
подружжя, набутого за час шлюбу. Тополєва подала зустрічний позов про стягнення аліментів на
двох неповнолітніх дітей та просила позови об’єднати в одне провадження. Крім цього, Тополєв
просив відстрочити сплату судового збору за позов про поділ майна подружжя, посилаючись на
тяжке фінансове становище.
Скласти позовну заяву від імені Тополєвої або Тополєва.
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 17
Тестові завдання:
1. Передбачений законом порядок здійснення законодавчої функції органом законодавчої влади
та реалізації ним своїх законодавчих повноважень, – це:
а)
юридична техніка;
б)
законодавча техніка;
в)
інтерпретаційна техніка;
г)
законодавчий процес.
2. Абзаци як структурні елементи статті закону:
а)
нумеруються арабськими цифрами з крапкою;
б)
нумеруються літерами з дужкою;
в)
нумеруються арабськими цифрами з дужкою;
г)
не нумеруються.
3. Структурна одиниця закону, яка об’єднує глави закону, – це:
а)
частина;
б)
розділ;
в)
параграф;
г)
стаття.
4. Для реалізації права на звернення до Європейського суду з прав людини заявник повинен
заповнити:
а)
клопотання;
б)
заявку;
в)
формуляр індивідуальної заяви;
г)
немає правильної відповіді.
Теоретичне питання: Поняття та ознаки концепції нормативно-правового акта. Правила
підготовки концепції нормативно-правового акта.
Задача: За договором купівлі-продажу ТОВ «Аква» придбало у ТОВ «Вікторія» партію
товару. При укладенні договору було передбачено, що покупець повинен забрати товар 1 липня, a він
прибув за ним лише 3 липня і з’ясував, що під час грози 2 липня в склад попала блискавка і товар
згорів. Покупець подав позов на продавця про надання йому тієї кількості і такої якості товару, яка
обумовлювалась в договорі, та відшкодування збитків.
Скласти позовну заяву про надання відповідної кількості товару належної якості і
відшкодування збитків.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 18
Тестові завдання:
1. Презумпції, значення яких обмежується регулюванням порядку застосування норм
матеріального права, – це:
а)
матеріально-правові презумпції;
б)
процесуально-правові презумпції;
в)
прямі презумпції;
г)
непрямі презумпції.
2. Вимоги щодо змісту юридичного документа поділяють на такі групи:
а)
правові вимоги;
б)
логічні вимоги;
в)
структурні вимоги;
г)
усі відповіді правильні.
3. Актами Кабінету Міністрів України є:
а)
накази, постанови;
б)
постанови, розпорядження;
в)
постанови, резолюції, розпорядження;
г)
закони, постанови.
4. Кримінально-процесуальний документ, який ведеться у всіх випадках судового провадження,
яке здійснюється судом або слідчим суддею, та поряд з технічним документуванням є засобом
письмового документального фіксування ходу і результатів судового розгляду, – це:
а)
рішення суду;
б)
постанова;
в)
журнал судового засідання;
г)
зошит судового засідання.
Теоретичне питання: Поняття та значення юридичної конструкції. Види юридичних
конструкцій.
Задача: Під час подальшого провадження досудового розслідування підозрюваний О. В.
Зайчук захворів тяжкою хворобою, що перешкоджала його участі у кримінальному провадженні.
Відповідно до витребуваних слідчим медичних документів і висновку лікарів О. В. Зайчук дійсно
потребував довготривалого стаціонарного лікування.
За умовами ситуації потрібно винести постанову про зупинення досудового розслідування.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 19
Тестові завдання:
1. Визначення: «... – це абстрактна узагальнена ідея, побудована на основі досвіду або на суто
світоглядній основі, покладена в якості стержня нормативно-правового акта» відповідає
поняттю:
а)
основа нормативно-правового акта;
б)
зміст нормативно-правового акта;
в)
концепція нормативно-правового акта;
г)
обґрунтування нормативно-правового акта.
2. Проекти законів, постанов Верховної Ради, які містять положення нормативного характеру, –
це:
а)
законопроект;
б)
нормопроект;
в)
проект підзаконного нормативно-правового акта;
г)
немає правильної відповіді.
3. Прийом юридичної техніки, який передбачає розкриття змісту норми права через
індивідуалізовані поняття, шляхом перерахування чи вказівки на індивідуальні ознаки, певні
факти, дії, умови, при яких ця норма діє, – це:
а)
загальний прийом;
б)
абстрактний прийом;
в)
казуїстичний прийом;
г)
спеціальний прийом.
4. Частина судового рішення, у якій зазначаються найменування господарського суду, номер
справи, дата прийняття рішення, найменування сторін, ціна позову, прізвища судді (суддів),
представників сторін, прокурора та інших осіб, які брали участь у засіданні, – це:
а)
вступна частина судового рішення;
б)
описова частина судового рішення;
в)
мотивувальна частина судового рішення;
г)
резолютивна частина судового рішення.
Теоретичне питання: Поняття та зміст правової експертизи проектів нормативно-правових
актів. Техніко-юридичні засоби, які використовуються в експертній діяльності.
Задача: У процесі роботи над проектами правових актів, які в подальшому були прийняті,
використані такі конструкції: «ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності
одного виду за одне й те саме правопорушення» (ч. 1 ст. 61 Конституції України); «особа вважається
невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не
буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду» (ч. 1 ст. 62
Конституції України); «незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності» (ч. 2 ст. 68
Конституції України).
Вказати, які техніко-юридичні прийоми формування правових норм використані у вказаних
конструкціях? Обґрунтувати свою відповідь.
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 20
Тестові завдання:
1. Абзаци як структурні елементи статті закону:
а)
нумеруються арабськими цифрами з крапкою;
б)
нумеруються літерами з дужкою;
в)
нумеруються арабськими цифрами з дужкою;
г)
не нумеруються.
2. Презумпція, яка заздалегідь допускає можливість наявності нормативно-правового акта, що
передбачає інше правило, ніж те, яке встановлює презумпція, – це:
а)
імперативна презумпція;
б)
диспозитивна презумпція;
в)
спростовна презумпція;
г)
пряма презумпція.
3. Юридичні документи, які спрямовані на узагальнення, систематизацію та подачу внутрішньої
інформації з різних сфер діяльності організації, – це:
а)
організаційні документи;
б)
розпорядчі документи;
в)
довідково-інформаційні документи;
г)
трафаретні документи.
4. Ухвали, в яких вирішуються питання підготовки до розгляду цивільної справи, називають:
а)
підготовчі;
б)
окремі;
в)
заключні;
г)
протокольні.
Теоретичне питання: Поняття та ознаки юридичної презумпції. Класифікація юридичних
презумпцій.
Задача: Для проведення контрольної правової експертизи проекту Указу Президента України
щодо запровадження експерименту у взаємовідносинах місцевих державних адміністрацій та
регіональних органів місцевого самоврядування Главою Адміністрації Президента було залучено
Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
У своєму висновку щодо аналізу правового акта Державний фонд зазначив, що проект указу
не узгоджується з окремими положеннями законодавства Європейського Союзу, не відповідає
стратегічним напрямкам розбудови місцевого самоврядування в Україні, не сприяє розвитку
соціально-економічних відносин на регіональному рівні, а також не матиме широкої громадської
підтримки. Глава Адміністрації відмовився приймати висновок Державного фонду, зазначивши, що
він наданий не по суті правової експертизи нормативно-правового акта.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які види правової експертизи Вам відомі? Який порядок
проведення та суб’єкти здійснення правових експертиз правових актів?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 21
Тестові завдання:
1. Державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, органів господарського управління та контролю здійснює:
а)
Міністерство юстиції України;
б)
Кабінет Міністрів України;
в)
Державна реєстраційна служба;
г)
Апарат Верховної Ради України.
2. Визначення: «... – це діяльність зі створення (зміни чи скасування) норм права» відповідає
поняттю:
а)
правозастосування;
б)
правореалізація;
в)
правотворчість;
г)
немає правильної відповіді.
3. Форма процесуальних актів-документів у адміністративному судочинстві визначається:
а)
Кодексом адміністративного судочинства України;
б)
Цивільним кодексом України;
в)
Цивільним процесуальним кодексом України;
г)
Законом України «Про державну службу».
4. Проекти законів, постанов Верховної Ради, які містять положення нормативного характеру, –
це:
а)
законопроект;
б)
нормопроект;
в)
проект підзаконного нормативно-правового акта;
г)
немає правильної відповіді.
Теоретичне питання: Основні правила підготовки нормативно-правового акта. Загальні
вимоги до логіки, мови, стилю, форми та структури нормативно-правового акта.
Задача: На першій сесії міської ради нового скликання депутатами був затверджений
регламент міської ради. Цим документом, зокрема, передбачено, що міська рада може приймати
нормативні й інші акти у формі ухвали, доручення, звернення, заяви, процедурного рішення та
статуту територіальної громади. Акти міської ради приймаються відкритим або таємним
голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом.
Двома третинами голосів депутатів рада приймає Статут територіальної громади, затверджує
регламент ради, а також приймає процедурні рішення про разове відхилення від встановлених
регламентом процедур. Прийняті акти підписує міський голова, а у разі, якщо вони прийняті на сесії,
скликаній депутатами чи постійною комісією ради, – голова постійної комісії міської ради з питань
регламенту протягом тридцяти днів. Прийнятий у такий спосіб Статут територіальної громади міста
був направлений на реєстрацію до Міністерства юстиції України. Надайте юридичну оцінку
положенням регламенту міської ради.
Який порядок підготовки, прийняття та оприлюднення рішень місцевих рад? Які особливості
прийняття статутів територіальних громад?
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 22
Тестові завдання:
1. Внесення змін до тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), зміни порядку
розміщення, об’єднання розділів, глав, статей, їх частин і пунктів, а також виділення тих чи
інших положень в окремі розділи, глави, статті, – це:
а)
примітки;
б)
поправки;
в)
пропозиції;
г)
виправлення.
2. Пункти та підпункти закону для зручності застосування нумеруються:
а)
арабськими цифрами або літерами з дужкою;
б)
тільки арабськими цифрами з дужкою;
в)
тільки літерами з дужкою;
г)
арабськими цифрами або літерами з крапкою.
3. Стереотипні тексти процесуальних документів, на основі яких швидко можуть складатися
нові документи за аналогією, – це:
а)
загальні тексти (зразки);
б)
типові тексти (зразки);
в)
стандартні тексти (зразки);
г)
немає правильної відповіді.
4. Визначення: «... – це акт державного органу, органу місцевого самоврядування, що визначає
порядок і процедуру діяльності відповідного органу та його структурних підрозділів»
відповідає поняттю:
а)
порядок;
б)
регламент;
в)
положення;
г)
статут.
Теоретичне питання: Поняття та ознаки юридичної фікції. Класифікація юридичних фікцій.
Задача: У процесі роботи над проектами правових актів, які в подальшому були прийняті,
використані такі конструкції: «вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей
індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя» (ч. 2 ст. 60
Сімейного кодексу України); «усиновлення визнається недійсним за рішенням суду, якщо
усиновлювач не бажав настання прав та обов’язків, які виникають у результаті усиновлення» (ч. 2 ст.
236 Сімейного кодексу України).
Вказати, які техніко-юридичні прийоми формування правових норм використані у вказаних
конструкціях? Обґрунтувати свою відповідь.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 23
Тестові завдання:
1. Презумпція, яка закріплюється нормами матеріального права і служить підставою вирішення
справи по суті, – це:
а)
матеріально-правова презумпція;
б)
процесуально-правова презумпція;
в)
імперативна презумпція;
г)
диспозитивна презумпція.
2. Юридичні документи, які закріплюють функції організації, компетенцію та процедуру її
здійснення, – це:
а)
організаційні документи;
б)
розпорядчі документи;
в)
довідкові документи;
г)
інформаційні документи.
3. У конституційному зверненні обов’язково зазначаються (вказати неправильну відповідь):
а)
прізвище, ім’я, по-батькові громадянина, його домашня адреса, або повна назва та
місцезнаходження юридичної особи;
б)
відомості про представника за законом або уповноваженого за дорученням;
в)
зміст позовних вимог;
г)
статті (окремі положення) Конституції та/або законів України, тлумачення яких має
дати Конституційний Суд України.
4. Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього
врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів:
а)
звертаються до нього з письмовою претензією;
б)
звертаються до нього з позовом;
в)
звертаються до нього або з претензією або з позовом;
г)
немає правильної відповіді.
Теоретичне питання: Способи і прийоми викладу приписів норм права у статтях нормативноправового акта.
Задача: Для державної реєстрації до Міністерства юстиції України були подані накази деяких
міністерств, що містили такі конструкції: «забезпечити безпечний розвиток», «цільове призначення
витрат», «невикористані резерви», «слідчі органи розслідують», «відшкодування шкоди»,
«неповнолітня особа особисто несе відповідальність», «на підставі безпідставного затримання»,
«суперечить інтересам самого підопічного».
Визначити плеоназми й тавтологію у запропонованих словосполученнях. Які лінгвістичні
засоби формування нормативно-правового акта?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 24
Тестові завдання:
1. Правила виконання юридичної роботи, які забезпечують повний систематизований виклад
необхідної для правового документа інформації та її ефективне засвоєння, – це:
а)
реквізитні правила;
б)
структурні правила;
в)
процедурні правила;
г)
змістовні правила.
2. Структурна одиниця закону, яка об’єднує статті закону, – це:
а)
розділ;
б)
глава;
в)
параграф;
г)
стаття.
3. Прийом юридичної техніки, за якого окремі елементи норми – або диспозиція, або гіпотеза,
або санкція – викладені в інших конкретних статтях цього закону і на них зроблене
посилання, – це:
а)
прямий прийом;
б)
відсильний прийом;
в)
непрямий прийом;
г)
додатковий прийом.
4. Абстрактна узагальнена ідея, побудована на основі досвіду або на суто світоглядній основі,
покладена в якості стержня нормативно-правового акта, – це:
а)
абстракція;
б)
преамбула;
в)
обґрунтування;
г)
концепція нормативно-правового акта.
Теоретичне питання: Поняття та ознаки юридичної аксіоми. Класифікація юридичних аксіом.
Задача: На першій сесії міської ради нового скликання депутатами був затверджений
регламент міської ради. Цим документом, зокрема, передбачено, що міська рада може приймати
нормативні й інші акти у формі ухвали, доручення, звернення, заяви, процедурного рішення та
статуту територіальної громади. Акти міської ради приймаються відкритим або таємним
голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом.
Двома третинами голосів депутатів рада приймає Статут територіальної громади, затверджує
регламент ради, а також приймає процедурні рішення про разове відхилення від встановлених
регламентом процедур. Прийняті акти підписує міський голова, а у разі, якщо вони прийняті на сесії,
скликаній депутатами чи постійною комісією ради, – голова постійної комісії міської ради з питань
регламенту протягом тридцяти днів. Прийнятий у такий спосіб Статут територіальної громади міста
був направлений на реєстрацію до Міністерства юстиції України. Надайте юридичну оцінку
положенням регламенту міської ради.
Який порядок підготовки, прийняття та оприлюднення рішень місцевих рад? Які особливості
прийняття статутів територіальних громад?
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 25
Тестові завдання:
1. Частини статті закону для зручності застосування нумеруються:
а)
римськими цифрами з крапкою;
б)
арабськими цифрами з крапкою;
в)
арабськими цифрами з дужкою;
г)
літерами з дужкою.
2. Презумпція, значення якої обмежується регулюванням порядку застосування норм
матеріального права, – це:
а)
матеріально-правова презумпція;
б)
процесуально-правова презумпція;
в)
імперативна презумпція;
г)
диспозитивна презумпція.
3. Юридичні документи, які створені шляхом фіксації юридично важливої інформації на
магнітному носієві, – це:
а)
текстові документи;
б)
графічні документи;
в)
електронні документи;
г)
немає правильної відповіді.
4. Претензія при досудовому врегулюванні господарських спорів підписується:
а)
повноважною особою підприємства, організації або їх представником;
б)
нотаріусом;
в)
суддею;
г)
арбітром.
Теоретичне питання: Правила оформлення посилань у нормативно-правових актах.
Задача: Для проведення контрольної правової експертизи проекту Указу Президента України
щодо запровадження експерименту у взаємовідносинах місцевих державних адміністрацій та
регіональних органів місцевого самоврядування Главою Адміністрації Президента було залучено
Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
У своєму висновку щодо аналізу правового акта Державний фонд зазначив, що проект указу
не узгоджується з окремими положеннями законодавства Європейського Союзу, не відповідає
стратегічним напрямкам розбудови місцевого самоврядування в Україні, не сприяє розвитку
соціально-економічних відносин на регіональному рівні, а також не матиме широкої громадської
підтримки. Глава Адміністрації відмовився приймати висновок Державного фонду, зазначивши, що
він наданий не по суті правової експертизи нормативно-правового акта.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які види правової експертизи Вам відомі? Який порядок
проведення та суб’єкти здійснення правових експертиз правових актів?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 26
Тестові завдання:
1. Документи, які розробляються вищими органами для підвідомчих організацій з однорідними
функціями і мають обов’язковий характер, – це:
а)
організаційні документи;
б)
розпорядчі документи;
в)
типові документи;
г)
трафаретні документи.
2. Виділяють такі способи юридичної техніки:
а)
способи структурування;
б)
способи логічного викладу;
в)
способи мовного викладу;
г)
усі відповіді правильні.
3. Закріплений в нормативно-правових актах нормативний припис, який використовується в
юридичній практиці у вигляді специфічного способу (прийому), що виражається у визнанні
відомого неіснуючого факту існуючим або, навпаки, існуючої обставини неіснуючою, – це:
а)
юридична презумпція;
б)
юридична преюдиція;
в)
юридична фікція;
г)
юридична аргументація.
4. Ухвали, які заносяться до журналу протоколу судових засідань під час розгляду цивільної
справи, називають:
а)
одноособові;
б)
колегіальні;
в)
протокольні;
г)
журнальні.
Теоретичне питання: Поняття та ознаки юридичної преюдиції. Види юридичних преюдицій.
Задача: Для державної реєстрації до Міністерства юстиції України були подані накази деяких
міністерств, що містили такі конструкції: «забезпечити безпечний розвиток», «цільове призначення
витрат», «невикористані резерви», «слідчі органи розслідують», «відшкодування шкоди»,
«неповнолітня особа особисто несе відповідальність», «на підставі безпідставного затримання»,
«суперечить інтересам самого підопічного».
Визначити плеоназми й тавтологію у запропонованих словосполученнях. Які лінгвістичні
засоби формування нормативно-правового акта?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 27
Тестові завдання:
1. Визначення: «... – це акт, що визначає правовий статус, обсяг повноважень центральних
органів виконавчої влади, інших державних органів і органів місцевого самоврядування,
організацій, структурних підрозділів» відповідає поняттю:
а)
порядок;
б)
регламент;
в)
положення (статут);
г)
правила.
2. Структурними елементами статті закону є:
а)
частини, абзаци, пункти, підпункти;
б)
частини, пункти;
в)
частини, пункти, підпункти;
г)
пункти, підпункти.
3. Синонімом слова «поняття» є слово:
а)
«термін»;
б)
«визначення»;
в)
«дефініція»;
г)
«пояснення».
4. Письмове рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, у якому вирішуються
вимоги адміністративного позову, – це:
а)
ухвала;
б)
заява;
в)
постанова;
г)
клопотання.
Теоретичне питання: Правила внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів.
Задача: За договором купівлі-продажу ТОВ «Аква» придбало у ТОВ «Вікторія» партію
товару. При укладенні договору було передбачено, що покупець повинен забрати товар 1 липня, a він
прибув за ним лише 3 липня і з’ясував, що під час грози 2 липня в склад попала блискавка і товар
згорів. Покупець подав позов на продавця про надання йому тієї кількості і такої якості товару, яка
обумовлювалась в договорі, та відшкодування збитків.
Скласти позовну заяву про надання відповідної кількості товару належної якості і
відшкодування збитків.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 28
Тестові завдання:
1. Виключення заперечуваності юридичної вірогідності одного разу доведеного факту, – це:
а)
фікція;
б)
аксіома;
в)
преюдиція;
г)
застереження.
2. Документи, які виготовляються друкарським способом, коли незмінювана частина тексту
документа друкується на поліграфічних машинах, а для змінної інформації залишаються
вільні місця, – це:
а)
типові документи;
б)
трафаретні документи;
в)
розпорядчі документи;
г)
організаційні документи.
3. Основна структурна одиниця закону, що містить завершені логічно нормативні положення,
нумерується арабськими цифрами і, як правило, має назву, – це:
а)
розділ;
б)
глава;
в)
стаття;
г)
пункт.
4. У випадку відмови у прийнятті конституційного звернення особа має право звернутися до
Конституційного Суду України:
а)
з апеляційною скаргою;
б)
з касаційною скаргою;
в)
з протестом;
г)
зі скаргою непогодження з повідомленням щодо неприйняття конституційного
звернення.
Теоретичне питання: Поняття, ознаки, зміст та форма юридичного символу.
Задача: Під час проведення правової експертизи проектів окремих законодавчих актів
зауваження викликали їх наступні положення:
−
«політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання
громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю
метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших
політичних заходах (ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Україні»)»;
−
«суспільно необхідні видання – пріоритетні види видань для забезпечення
загальнодержавних потреб (абз. 14 ст. 1 Закону України «Про видавничу діяльність»)».
Визначте помилки, що містять норми наведених правових актів. Запропонуйте напрямки
подолання помилок.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 29
Тестові завдання:
1. Правила виконання юридичної роботи, які слугують для забезпечення однакового розуміння
термінів, узгодженості різних правових документів (їх частин), послідовності розумових
операцій, – це:
а)
реквізитні правила;
б)
правила логіки;
в)
процедурні правила;
г)
змістовні правила.
2. Акт, що відображає офіційну оцінку подій у внутрішньому та міжнародному житті і позицію
відповідного державного органу, – це:
а)
декларація;
б)
заява;
в)
інструкція;
г)
регламент.
3. Правила виконання юридичної роботи, необхідні для ідентифікації правового документа і
його обліку та відображають його офіційний характер, – це:
а)
формальні (реквізитні) правила;
б)
наукові правила;
в)
логічні правила;
г)
нормативні правила.
4. Журнал судового засідання ведеться та підписується:
а)
суддею;
б)
прокурором;
в)
секретарем судового засідання;
г)
головою суду.
Теоретичне питання: Опублікування нормативних актів: значення, терміни, офіційні і
неофіційні джерела, мова, обмежувальні грифи.
Задача: Для проведення контрольної правової експертизи проекту Указу Президента України
щодо запровадження експерименту у взаємовідносинах місцевих державних адміністрацій та
регіональних органів місцевого самоврядування Главою Адміністрації Президента було залучено
Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.
У своєму висновку щодо аналізу правового акта Державний фонд зазначив, що проект указу
не узгоджується з окремими положеннями законодавства Європейського Союзу, не відповідає
стратегічним напрямкам розбудови місцевого самоврядування в Україні, не сприяє розвитку
соціально-економічних відносин на регіональному рівні, а також не матиме широкої громадської
підтримки. Глава Адміністрації відмовився приймати висновок Державного фонду, зазначивши, що
він наданий не по суті правової експертизи нормативно-правового акта.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які види правової експертизи Вам відомі? Який порядок
проведення та суб’єкти здійснення правових експертиз правових актів?
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ТА СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ 30
Тестові завдання:
1. Система нормативних приписів, що вказують на особливості застосування певного
нормативно-правового акта: термін набрання чинності; доручення відповідному органу
держави, пов’язані з прийняттям даного акта та приведенням у відповідність з ним інших
нормативно-правових актів, – це:
а)
примітка;
б)
прикінцеві положення;
в)
висновки;
г)
преамбула.
2. Визначення: «... – це закріплені в нормах права загальновизнані істини, що не потребують
доказування та слугують підставою для обґрунтування (доказування) інших правових
положень» відповідає поняттю:
а)
правові застереження;
б)
правові фікції;
в)
правові аксіоми;
г)
правові презумпції.
3. Документи, які виготовляються друкарським способом, коли незмінювана частина тексту
документа друкується на поліграфічних машинах, а для змінної інформації залишаються
вільні місця, – це:
а)
типові документи;
б)
трафаретні документи;
в)
розпорядчі документи;
г)
організаційні документи.
4. Позовна заява подається:
а)
у письмовій формі;
б)
в усній або письмовій формі;
в)
в усній формі;
г)
немає правильної відповіді.
Теоретичне питання: Поняття юридичного застереження. Види юридичних застережень.
Задача: Для державної реєстрації наказу Міністра фінансів до Міністерства юстиції були
подані його назва, дата прийняття і номер акта. Міністерство юстиції відмовило в реєстрації цього
документа, посилаючись на неповноту поданої інформації.
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які вимоги до структури правового акту закріплені в
законодавстві ? Чи правомірні дії Міністерства юстиції ?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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