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Тематичний план лекційних занять з дисципліни «Організація 

юридичної служби на підприємстві»  

 

Кількість годин № 
п/п 

Назва тема 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Основні положення курсу. Поняття правової роботи 2 1 

2 Суб’єкти правової роботи  2 - 

3 Порядок створення юридичної служби та її правове 
становище 

2 1 

4 Організація роботи юридичної служби: загальні засади 2 1 

5 Правове становище працівників юридичної служби 2 1 

6 Порядок створення та ліквідації суб’єктів господарювання 2 - 

7 Організаційно-правові документи підприємства 1 - 

8 Договірна робота на підприємстві 4 - 

9 Претензійно-позовна робота на підприємстві 4 - 

10 Правова робота із забезпечення дотримання вимог щодо 
якості та кількості продукції на підприємстві 

2 1 

11 Правова робота щодо забезпечення законності, 
збереження майна, правового виховання та правової 
пропаганди на підприємстві 

2 1 

12 Правова робота щодо забезпечення дотримання трудового 
законодавства на підприємстві 

2 - 

13 Документи загального кадрового забезпечення 2 - 

14 Правова робота щодо забезпечення дотримання 
природоохоронного законодавства 

2 - 

Разом 31 6 

 
 

 

 



Плани лекційних занять з дисципліни «Організація юридичної служби 
на підприємстві» 

 
 

Лекція 1 
Тема: Основні положення курсу. Поняття правової роботи 
План: 
1. Основні правові засади господарської діяльності 
2. Основи правопорядку у сфері господарювання 
3. Предмет та система курсу 
4. Поняття правової роботи і роль юридичної служби в її здійсненні 
 

Лекція 2 
Тема: Суб’єкти правової роботи на підприємстві 
План: 
1. Загальні поняття про суб’єктів правової роботи 
2. Підприємство як суб’єкт правової роботи 
3. Структурні підрозділи як суб’єкти правової роботи 
 
Лекція 3 
Тема 3. Порядок створення юридичної служби та її правове становище 
План: 
1. Форми юридичного обслуговування підприємства.  
2. Умови та процедура створення юридичної служби та її структура.  
3. Розробка та затвердження Положення про юридичну службу.  
4. Керівництво юридичною службою. 
 

Лекція 4 
Тема: Організація роботи юридичної служби: загальні засади 
План: 
1. Планування роботи юридичної служби 
2. Ведення діловодства юридичною службою 
 

Лекція 5 
Тема: Правове становище працівників юридичної служби 
План:  
1. Правовий статус працівників юридичної служби 
2. Професійна кваліфікація працівників юридичної служби 
3. Завдання, обов’язки та повноваження головного (провідного) спеціаліста 
4. Завдання, обов’язки та повноваження юрисконсульта 
5. Розподіл обов’язків працівників юридичної служби 
 



Лекція 6 
Тема: Порядок створення та ліквідації суб’єктів господарювання 
План: 
1. Порядок створення та державна реєстрація суб’єктів господарювання 
2. Способи припинення діяльності суб’єкта господарювання та його 

державна реєстрація 
3. Ліквідація суб’єкта господарювання 
 

Лекція 7 
Тема: Організаційно-правові документи підприємства 
План:  
1. Загальна характеристика статуту 
2. Загальна характеристика положення 
3. Загальна характеристика інструкції 
4. Загальна характеристика розпорядчих документів 
 

Лекція 8 
Тема: Договірна робота на підприємстві 
План:  
1. Поняття господарського договору, його структура, основні умови 
2. Загальний порядок укладання господарського договору 
3. Методики перевірки повноважень особи, що підписує договір та 

перевірки довіреності 
4. Загальний порядок зміни та розірвання господарського договору 
5. Загальні положення щодо участі юридичної служби в договірній роботі 
6. Особливості укладання окремих видів господарських договорів 
 

Лекція 9 
Тема: Претензійно-позовна робота на підприємстві 
План: 
1. Поняття та особливості господарсько-правової відповідальності 

підприємства 
2. Претензійна робота на підприємстві 
3. Позовна робота на підприємстві  
4. Участь юридичної служби у вирішенні спорів у господарському суді  
5. Участь юридичної служби у перегляді рішень господарського суду 
 
Лекція 10 
Тема: Правова робота із забезпечення дотримання вимог щодо якості 

та кількості продукції на підприємстві 
План: 
1. Участь юридичної служби в забезпеченні дотримання вимог щодо якості 

та кількості продукції 



2. Правові засади зберігання якості продукції та товарів 
3. Організація приймання продукції за якістю 
 
Лекція 11 
Тема: Правова робота щодо забезпечення законності, збереження 

майна, правового виховання та правової пропаганди на підприємстві 
План:  
1. Забезпечення законності на підприємстві 
2. Організація роботи із забезпечення збереження майна підприємства 
3. Правова пропаганда на підприємстві 
 
Лекція 12 
Тема: Правова робота щодо забезпечення дотримання трудового 

законодавства на підприємстві 
План:  
1. Основні напрямки роботи юридичної служби в забезпеченні дотримання 

законодавства про працю  
2. Участь юридичної служби в розробленні документів правового 

характеру, що регулюють трудові відносини на підприємстві  
3. Участь юридичної служби у роботі з дотримання трудової дисципліни на 

підприємстві 
 
Лекція 13 
Тема: Документи загального кадрового забезпечення 
План: 
1. Види документів щодо особового складу 
2. Накази (розпорядження) щодо особового складу 
3. Особова картка за формою П-2 
4. Особові справи 
5. Програмний комплекс «Кадри» 
 
Лекція 14 
Тема: Правова робота щодо забезпечення дотримання 

природоохоронного законодавства 
План:  
1. Загальні положення права природокористування. 
2. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
3. Діяльність юридичної служби в забезпеченні дотримання 

природоохоронного законодавства. 
 
 
 
 


