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Тема 2. 

ЗАГАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ 

ПОНЯТТЯ «ЮРИДИЧНИЙ ДОКУМЕНТ» 

                                  Описові питання: 

1. Поняття «юридичний документ» . Ознаки  та властивості юридичного 

документа. 

2. Функції юридичного документа. 

3. Види  класифікацій юридичних документів, їх співвідношення. 

 

                            Контрольні запитання: 

1. Наведіть визначення юридичний документ.  

2. Перерахуйте характерні ознаки  юридичного  документа. 

3. В чому полягає суть матеріальної  форми  юридичного документа ? 

4. Поясніть  суть  інформативності юридичного документа. 

5. Що таке  юридична  сила  юридичного документа ? 

6.  Поясніть  правову  визначеність  статусу  юридичного  документа  .  

7. Що таке  формальність   та  компетентність юридичного документа ? 

8. Що відносяться  до відмінних ознак юридичного документа ? 

9. Охарактеризуйте  властивості юридичного документа . 

10.  Що таке  функції юридичного документа? 

11. Перерахуйте характерні функції  юридичного  документа. 

12.  В чому полягає головна функція юридичного документа? 

13. Перерахуйте загальні функції  юридичного  документа. 

14.  Охарактеризуйте загальні функції  юридичного  документа ( інформаційна 

комунікативна , кумулятивна ). 

15. Що відносяться до  спеціальних функції юридичного документа? 



2 
 

16. Охарактеризуйте  спеціальні  функції юридичного документа (управлінська 

або регулятивна , пізнавальна (освітня) або когнітивна ,правова функція , 

культурно-правова, статистична , функція історичного джерела). 

17.  В чому допомагають  знання функцій  юридичного документа ?  

18.  Перерахуйте види класифікації  юридичного документа. 

19.  За якими критеріями  відображає характер правової інформації юридичний 

документ. 

20.  Перерахуйте класифікацію юридичного документа відповідно до способу 

походження. 

21. Охарактеризуйте  п’ять основних груп поділу юридичного документа 

залежно від характеру правової інформації  . 

22.  Як поділяється юридичний документ  за способом фіксації  ? 

23. Назвіть види  поділу юридичних  документів  за способом  найменування . 

24. Охарактеризуйте  юридичні документи відповідно до їх призначення.  

25. Як поділяється юридичний документ  до місця виникнення ? 

26. Назвіть види  поділу юридичних  документів  за оригінальністю походження  

27.  Перерахуйте класифікацію юридичного документа за складністю та за 

місцем складання. 

28. Охарактеризуйте  юридичні документи : 

* за терміном виконання ; 

*за рівнем розголошення : 

*за виготовленням ; 

* за терміном зберігання ; 

*за родом діяльності . 

 

                                               Завдання: 

Випишіть   назви юридичних актів щодо   класифікації юридичного документа . 
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