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1.   Документування як один з видів професійної діяльності юриста. 
2.  Предмет і завдання курсу «Юридичне документоведення». 
3. Становлення документування ті діловодства. 
4.  Мова творів юридично-ділової писемності. 
5.  Становлення і розвиток мови законодавчих актів. 
6.  Поняття про документ. Вимоги до нього та його властивості. 
7. Класифікація документів.  
8. Нормотворча база,що регулює процеси створення,документообігу та 

зберігання документів. 
9. Нормативно-методична база діловодства.  
10. Значення документа, напрями його розвитку. 
11. Вимоги до оформлення документів.  
12. Реквізити як обов’язкові складові елементи документа.  
13.  Правила оформлення документів. 
14. Мова і стиль службових документів.  
15. Особливості офіційно-ділового стилю. 
16.  Текст як головний елемент документа.  
17.  Типові помилки у документах. 
18.  Графічні скорочення, абревіатури.  
19.  Цифрова інформація. Правила її оформлення. 
20. Загальні положення про контроль виконання документів.  
21. Організація контролю за строками виконання документів 
22.  Порядок розгляду пропозицій,заяв і скарг громадян в ОВС. 
23.  Процеси обліку документообігу в системі МВС України. 
24.  Номенклатура справ.   
25. Формування справ.  
26.  Оформлення справ 
27.  Відбір документів і справ на зберігання і знищення. 
28.  Архівна робота в ОВС (наказ МВС України №350 від 16.06.92) 
29. Поняття про етикет.  
30. Мовні формули ввічливості в ділових паперах. 
31.  Документ як елемент етикету листування. 
32.  Поняття і класифікація юридичних термінів.  
33. Вимоги до вживання юридичних термінів у нормативно-правових 

текстах. 
34. Використання іншомовних термінів у документа 
35. Синоніми та омоніми в юридичній термінології.  
36. Проблеми взаємозаміни термінів у тексті документа. 
37.  Труднощі при перекладі юридичних термінів з російської на 

українську мову. 
38.  Мовна норма – невід’ємний атрибут мови законодавства. 
39.  Функціональні сфери документоведення в діяльності ОВС. 
40. Класифікаційні характеристики документів,що створюються в системі 

МВС України,за розподілом функціональних сфер 
41.  Класифікація кримінально-процесуальних документів.  
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42.  Процес систематизації документів. 
43.  Основні положення з  документування управлінської діяльності. 
44. Уніфікація та стандартизація управлінських документів. 
45. Характеристика основних організаційних документів. 
46. Характеристика основних розпорядчих документів. 
47. Інформаційно-довідкові документи: види та аналіз.  
48. Службовий лист: структурний аналіз.  
49. Протокол: структурний аналіз. 
50. Витяг з протоколу: структурний аналіз. 
51. Довідка: структурний аналіз. 
52. Звіт: структурний аналіз.  
53. Доповідна та пояснювальні записки: структурний аналіз. 
54. Акт: структурний аналіз. 
55.  Відгук: правовий аналіз. 
56. План роботи: правовий аналіз.  
57. Службова телеграма,факс,телефонограма: правовий аналіз. 
58. Організаційно-технічні заходи щодо підготовки та проведення нарад. 
59. Ділові засідання: правовий аналіз  
60. Види публічних виступів: правовий аналіз. 
61. Структура доповіді та звіту: правовий аналіз. 
62. Доручення: правовий аналіз. 
63. Розписка правовий аналіз. 
64.  Заповіт правовий аналіз. 
65.  Документи кадрової діяльності: правовий аналіз.  
66. Заява правовий аналіз..  
67. Рапорт правовий аналіз. 
68. Контракт  (ділова угода правовий аналіз.).  
69. Автобіографія правовий аналіз правовий аналіз.. 
70.  Службова характеристика правовий аналіз.  
71.  Характеристика-відгук правовий аналіз. 
72. Характеристика-рекомендація правовий аналіз. 
73.  Подання правовий аналіз. . 
74.  Наказ з особового складу правовий аналіз. 
75.  Анкета (особовий листок з обліку кадрів) правовий аналіз. 

 


