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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План: 

 

1. Рівень поділу праці, департаментизація. 

2. Зв’язки в правовому відділі організація і координація. 

3. Масштаб керованості і контролю. 

4. Ієрархія в юридичній службі організації, розподіл праві 

відповідальності. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- визначати рівень поділу праці працівників юридичної служби. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

 

- аналізувати зв’язки у структурі юридичної служби. 

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
Посадова інструкція керівника юридичної служби. 

Організаційна структура управління юридичною службою.  

 

Практичні завдання: 

До директора підприємства «Стимул» прийшов громадянин Горбуля 

В.В., щодо працевлаштування на посаду керівника  юридичної служби. Він 

показав свій диплом кваліфікаційного рівня «бакалавр»  за спеціальністю 

правознавство. В трудовій книжці зазначено було, що громадянин Горбуля 

В.В. працював в приватній організації «Правова допомога» заступником 

керівника організації 6 років. Чи прийняли б Ви Горбулю В.В. на посаду 

керівника юридичної служби на місці директора державного підприємства 

«Стимул»? Які вимоги відповідно до чинного законодавства висуваються до 

претендентів на таку посаду?   

 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Ткаченко В.Д. Юридична деонтологія: Підручник. Видання друге. – 

Х.: Одіссей. – 2008. – 256 с. 

2. Домбровський С.Ф. «Організація правової роботи та юридичного 

обслуговування підприємств.-  Х., 2005. – 396 с.; 

3. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві: 

Навчальний посібник. 3-тє вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. 

301с.  



ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ З ВНУТРІШНІМ ТА ЗОВНІШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План: 

 

1. Взаємодія структурних підрозділів організацій. 

2. Зовнішнє середовище юридичної служби та його фактори. 

3. Внутрішнє середовище юридичної служби та її інтеграція у діяльність 

організації. 

4. Правове виховання і правова пропаганда. 

5. Управління юридичним персоналом. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- планувати правову роботу організації; 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- застосовувати методи контролю за виконанням планів юридичної 

служби; 

- виявляти недоліки при плануванні роботи юридичної служби. 

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
Положення про юридичну службу в організаціях приватного права. 

Положення про юридичну службу в організаціях публічного права. 

 

Практичні завдання: 

Скласти структурно-опорну схему “Документація юридичної служби 

на підприємстві. 

Оформити журнали обліку вхідних, вихідних претензій, позовних заяв. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. Цивільний кодекс України.  

2. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. 

3.  Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 

№2939-УІ. 

4.  Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації: Указ Президента України від 05.05.2011р. №547/2011. 

5. Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, 

інших центральних органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14.12.2001р. № 1693. // УК-2002.- №9. – 16 січня. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. №1040 «Про 

затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, 



іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, 

організації».// Урядовий кур'єр  від 18.12.2008.- № 238 

 

ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План: 

 

1. Організація роботи юридичної служби через планування. Види планів.  

2. Порядок здійснення планування.  

3. Контроль за виконанням планів. 

4. Основні недоліки при плануванні роботи. 

5. Розробка плану юридичної служби на рік, квартал, місяць. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- аналізувати способи  взаємодії юридичної служби  зовнішніми 

організаціями. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

- проводити аналіз впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища на виконання правової роботи; 

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- план роботи юридичної служби на рік; 

- план роботи юрисконсульта організації публічного права.  

 

Практичні завдання: Юрисконсульт склав план роботи юридичного 

відділу. Де зазначив реквізити плану: найменування та відомості про назву 

організації, нумерація розділів та заходів, назва заходів що плануються, 

виконавці, відмітки про виконання. Керівниик відділу провід попередній 

контроль щодо виконання плану та повернув його на доопрацювання. З якою 

метою проводиться попередній контроль плану? Чому керівник повернув 

план на доопрацювання? 

Рекомендована література до Теми 5: 

1. Господарський  кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 

- 2003. - № 21-22. 

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 

2003. - № 40-44. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. №1040 «Про 

затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, 

іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, 

організації».// Урядовий кур'єр  від 18.12.2008.- № 238 



4. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві: 

Навчальний посібник. 3-тє вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. 

301с.  

 

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЮ 

СЛУЖБОЮ 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

План: 

 

1. Участь юридичної служби в договірній роботі.  

2. Умови укладання господарських договорів.  

3. Порядок укладення господарських договорів. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- визначати умови укладання господарських договорів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- розробляти проекти господарських договорів; 

- складати протоколи розбіжностей.  

 

Перелік документів, які складаються під час заняття:  
- проект договору поставки; 

- супровідний лист до проекту договору поставки; 

- протокол розбіжностей; 

- протокол узгодження протоколу розбіжностей. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 

1. Господарський  кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 

- 2003. - № 21-22. 

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 

2003. - № 40-44. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. №1040 «Про 

затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, 

іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, 

організації».// Урядовий кур'єр  від 18.12.2008.- № 238 

4. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві: 

Навчальний посібник. 3-тє вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. 

301с.  

 

 

 

 

 



2. Теми семінарських занять  

ТЕМА 1. РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ У ЗДІЙСНЕННІ 

ПРАВОВОЇ РОБОТИ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

 

1. Предмет, система і основні поняття курсу. 

2.  Правова робота та її суб’єкти. 

3. Загальні питання організації юридичної служби. 

4. Правовий статус юридичної служби 

5.  Напрями роботи юридичної служби. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
правова робота, юридична служба, суб’єкти правової роботи, 

правопорядок, правовий статус юридичної служби, керівник, юрисконсульт. 

Рекомендована література до Теми 1:  

1) «Про затвердження Загального положення про юридичну службу 

міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, 

установи, організації»: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 

р. №1040 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

1) Ткаченко В.Д. Юридична деонтологія: Підручник. Видання друге. – 

Х.: Одіссей. – 2008. – 256 с. 

2) Домбровський С.Ф. «Організація правової роботи та юридичного 

обслуговування підприємств.-  Х., 2005. – 396 с.; 

3) Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві: 

Навчальний посібник. 3-тє вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. 

301с.  

 

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ 

 

Семінарське заняття – 4год. 

 

План 

1. Поняття і значення організації правової роботи та юридичного 

обслуговування фахівцями юридичних служб. 

2. Технологія роботи юридичної служби. 

3. Основні обов’язки юридичної служби з організації правової роботи 

відповідно до законодавства. 

4. Управління юридичним персоналом. 

5. Діловодство юридичної служби та його система. 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
правова робота, юридичне обслуговування, технологія, організація правової 

роботи, мотивація, діловодство, система діловодства, журнал обліку, 

номенклатура справ, систематизація законодавства, облік нормативно-

правових актів, фонд актів законодавства.  

 

Рекомендована література до Теми 3:  

1) «Про затвердження Загального положення про юридичну службу 

міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, 

установи, організації»: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 

р. №1040 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

1) Ткаченко В.Д. Юридична деонтологія: Підручник. Видання друге. – 

Х.: Одіссей. – 2008. – 256 с. 

2) Домбровський С.Ф. «Організація правової роботи та юридичного 

обслуговування підприємств.-  Х., 2005. – 396 с.; 

3) Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві: 

Навчальний посібник. 3-тє вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. 

301с.  

 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ З ВНУТРІШНІМ ТА ЗОВНІШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ 

 

Семінарське заняття – 2год. 

План 

1. Взаємодія структурних підрозділів організацій. 

2. Зовнішнє середовище юридичної служби та його фактори. 

3. Внутрішнє середовище юридичної служби та її інтеграція у діяльність 

організації. 

4. Правове виховання і правова пропаганда. 

5. Управління юридичним персоналом. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

диференціація, інтеграція юридичної служби, візування документів, спільні 

дії, узгоджені дії, односторонні дії.  

 

Рекомендована література до Теми 4: 

1. Господарський  кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 

- 2003. - № 21-22. 

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 

2003. - № 40-44. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. №1040 «Про 

затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, 



іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, 

організації».// Урядовий кур'єр  від 18.12.2008.- № 238 

 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

1. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві: 
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ТЕМА 7. РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРЕТЕНЗІЙНОЇ ТА ПОЗОВНОЇ РОБОТИ 

 

Семінарське заняття – 2год. 

План 

 

1. Поняття претензійно-позовної роботи.  

2. Організація претензійно-позовної роботи.  

3. Порядок підготовки, оформлення та підстави подання позовних заяв та 

претензій. 

4. Правова робота по розгляду одержаних претензій. 

5. Процедура задоволення претензії або відхилення претензійних вимог. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

позовна заява, порядок подання позовів, відзив, підготовка відзивів на 

позови, зустрічний позов, оформлення позовних матеріалів, облік позовних 

матеріалів, узагальнення результатів позовної роботи, претензія, порядок 

ведення претензійної роботи, господарській спір, претензійні вимоги, 

реєстрація претензій, облік претензій, збереження претензій, аналіз 

претензійної роботи. 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Цивільний кодекс України.  

2. Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації: Указ Президента України від 05.05.2011р. №547/2011. 

3.  Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів 

та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997, 

№ 503/97. 

4. Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та 

відкритості діяльності органів державної влади: Указ Президента України від 

17.05.2001, № 325/2001. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. №1040 «Про 

затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, 

іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, 

організації».// Урядовий кур'єр  від 18.12.2008.- № 238 



6. Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, 

інших центральних органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 14.12.2001р. № 1693. // УК-2002.- №9. – 16 січня. 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні 

матеріали 

7. Домбровський С.Ф. «Організація правової роботи та юридичного 

обслуговування підприємств. -  Х., 2005. – 396 с.; 

8. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві: 

Навчальний посібник. 3-тє вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти    на практичних (семінарських) заняттях 

  
Б

А
Л
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів з дисципліни: «Юридична 

служба в організаціях приватного та публічного права», з обов’язковим на 

них посиланням під час розкриття питань, які того потребують; здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки й узагальнення; демонстрація 

здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання з дисципліни: «Юридична 

служба в організаціях приватного та публічного права»; виявлення 

творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-

програмного матеріалу організації правової роботи; засвоєння основної 

та додаткової літератури дисципліни. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни «Юридична служба в організаціях 

приватного та публічного права», винесені на розгляд, засвоєні у 

повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички 

та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані 

в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття з 

дисципліни «Юридична служба в організаціях приватного та публічного 

права» продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 

правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання з дисципліни: «Юридична служба в організаціях 

приватного та публічного права»; порушено логіку відповіді та 

висновків під час відповіді на конкретне питання. 

2 

Теоретичні питання з дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань з дисципліни: «Юридична служба в 

організаціях приватного та публічного права» виконано, деякі з 

виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 

усунення. 



1 

Питання з дисципліни: «Юридична служба в організаціях приватного та 

публічного права» не розкриті; практичне завдання не розв’язано; 

твердження, зазначені у відповіді не аргументовані; висновки, зроблені 

під час відповіді, не відповідають правильним або не зроблені; характер 

відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, 

неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, 

тому не відповіла на нього по суті. 

0 Відсутність на занятті 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


