
Орієнтовний перелік питань, що виносяться на атестацію з навчальної 

дисципліни «Правозастосування» 

 

1. Розкрийте поняття та ознаки реалізації норм права. 

2. Охарактеризуйте форми реалізації норм права. 

3. Сформулюйте визначення застосування норм права. 

4. Проаналізуйте основні та факультативні ознаки 

правозастосування. 

5. Назвіть функції застосування норм права. 

6. Розкрийте визначення механізму застосування норм права. 

7. Перерахуйте основні елементи механізму правозастосування. 

8. Назвіть і проаналізуйте особливості механізму застосування норм 

права. 

9. Розкрийте підстави застосування норм права. 

10. Охарактеризуйте форми застосування норм права. 

11. Що розуміють під реалізацією норм права? 

12. Які форми безпосередньої реалізації норм права Ви знаєте? 

13. Чому застосування норм права вважається особливою формою їх 

реалізації? 

14. Коли з’являється необхідність у застосуванні норм права? 

15. Хто може бути суб’єктом правозастосування? 

16. Які Ви знаєте форми застосування норм права? 

17. Які основні стадії процесу застосування норм права 

виокремлюють в юридичній науці? 

18. Які існують критерії виокремлення видів стадій застосування норм 

права? 

19. Як слід розуміти функції правозастосування? 

20. Що таке ідеологія застосування норм права? 

21. Чи всі норми права потребують тлумачення? 

22. Чим відрізняється нормативне тлумачення норм права від 

казуального? 

23. Назвіть та охарактеризуйте способи тлумачення норм права. 

24. Охарактеризуйте системне тлумачення права. 

25. Як співвідносяться між собою офіційне та неофіційне тлумачення 

норм права? 

26. Що відрізняє акти тлумачення норм права від нормативно-

правових актів? 

27. Назвіть і розкрийте зміст окремих функцій тлумачення норм 

права. 

28. Чи містять правоінтерпретаційні акти норми права? 

29. Назвіть та охарактеризуйте види тлумачення норм права за 

обсягом. 

30. Охарактеризуйте ознаки тлумачення норм права. 

31. Охарактеризуйте основні етапи становлення та розвитку загальної 

теорії аргументації. 



32. Розкрийте передумови формування теорії юридичної аргументації. 

33. Визначте особливості генезису юридичної аргументації у другій 

половині ХХ ст., а також її стан і перспективи у вітчизняній юриспруденції. 

34. Сформулюйте визначення юридичної аргументації та 

проаналізуйте її ознаки. 

35. Охарактеризуйте основні моделі юридичної аргументації. 

36. Здійсніть класифікацію видів юридичної аргументації. 

37. Розкрийте особливості типів юридичної аргументації. 

38. Охарактеризуйте специфічні риси судової аргументації. 

39. З’ясуйте особливості юридичної аргументації в конституційному 

судочинстві. 

40. Наведіть і проаналізуйте правила юридичної аргументації під час 

правозастосування. 

41. Які правові акти іменуються правозастосовними? 

42. Які особливості правозастосовного акта? Чим акт застосування 

норм права відрізняється від інших правових актів, наприклад, нормативно-

правового акта? 

43. Які правозастосовні акти ухвалюються в Національній академії 

внутрішніх справ? 

44. Який акт застосування норм права називається конклюдентним? 

45. Що таке знаковий (акт-символ) правозастосовний акт? 

46. Що означає прогалина в законодавстві та які її причини? 

47. Які Вам відомі різновиди прогалин у законодавстві? 

48. Які існують шляхи усунення і подолання прогалин у 

законодавстві, чим вони відрізняються? 

49. Розкрийте зміст поняття «юридична техніка». 

50. Назвіть та охарактеризуйте види правозастосовних актів? 

51. Дайте визначення правового акта та наведіть його ознаки. 

52. Наведіть і охарактеризуйте основні види правових актів. 

53. Визначте в чому полягає відмінність актів застосування норм 

права від інших правових актів. 

54. Сформулюйте визначення нормативно-правового акта та наведіть 

його ознаки. 

55. Розкрийте особливості юридичної сили нормативно-правових 

актів. 

56. Наведіть і охарактеризуйте основні види нормативно-правових 

актів. 

57. Сформулюйте визначення юридичної техніки. 

58. Розкрийте дію нормативно-правових актів у часі. 

59. Охарактеризуйте зворотну силу нормативно-правових актів. 

60. Розкрийте особливості територіального та екстериторіального 

принципів дії нормативно-правових актів. 

61. Сформулюйте визначення прогалин у законодавстві. 

62. Розкрийте основні аспекти відмінності між усуненням і 

подоланням прогалин у законодавстві. 



63. Розкрийте необхідність субсидіарного застосування норм права. 

64. Сформулюйте визначення та наведіть ознаки юридичних колізій. 

65. Охарактеризуйте види юридичних колізій. 

66. Розкрийте особливості подолання юридичних колізій. 

67. Охарактеризуйте види конкуренції у праві. 

68. Сформулюйте визначення правозастосовних помилок. 

69. Охарактеризуйте причини правозастосовних помилок. 

70. Розкрийте умови, що спричиняють правозастосовні помилки. 

71. Охарактеризуйте трансформацію як один із способів імплементації 

міжнародно-правових зобов’язань у національне законодавство. 

72. Розкрийте природу відсилання в якості способу 

внутрішньодержавної імплементації норм міжнародного права. 

73. Проаналізуйте особливості рецепції норм міжнародного права. 

74. Охарактеризуйте специфічні риси дотримання норм міжнародного 

права. 

75. Розкрийте природу виконання норм міжнародного права як 

самостійну форму їх реалізації. 

76. Проаналізуйте використання норм міжнародного права в якості 

окремої форми їх втілення в життя. 

77. Охарактеризуйте види юридичних норм, що мають особливий 

статус у міжнародному праві. 

78. Сформулюйте визначення міжнародного звичаю. 

79. Які види доказів існування звичаю виокремлюються в 

міжнародному праві. 

80. Охарактеризуйте проблемні аспекти та наявну практику 

застосування норм міжнародного права вітчизняними судами. 

 

 


