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Питання для підготовки до заліку (іспиту). 
 
1. Назвіть ознаки господарської діяльності.  
2. Основні правові засади господарської діяльності 
Основи правопорядку у сфері господарювання 
Предмет та система курсу «Організація юридичної служби на 

підприємстві» 
2. Поняття та завдання правової роботи. 
Поняття правової роботи і роль юридичної служби в її здійсненні 
3. У чому полягає універсалізм правової роботи. 
4. Суть нормотворчості підприємства. Корпоративний нормативний акт, 

його ознаки. 
5. Яким нормативним актом визначено правові засади організації та 

діяльності юридичної служби? 
Підприємство, як суб’єкт правової роботи 
Структурні підрозділи, як суб’єкти правової роботи 
6. Порядок створення юридичної служби на підприємстві та її структура. 
7. Завдання, права й обов’язки юридичної служби на підприємстві. 
8. Планування роботи та діловодство юридичної служби підприємства. 
9. Класифікація підприємства. 
10. Які види господарських товариств ви знаєте? 
11. Правове становище планово-економічного відділу підприємства. 
12. Основні завдання бухгалтерії підприємства. 
13. Правове становище відділу кадрів підприємства. 
14. Функції відділу охорони праці підприємства. 
Трудовий колектив  
15. Які функції виконує господарський договір? Вимоги, які ставляться до 

його змісту. 
16. Загальний порядок укладення господарських договорів. 
17. Чим відрізняється договір поставки від договору купівлі-продажу? 
18. Розкрийте зміст поняття „господарське зобов’язанння”. 
19. Які види забезпечення виконання зобов’язань ви знаєте? 
20. Дайте характеристику неустойки як одного з основних способів 

виконання зобов’язань. 
21. Охарактеризуйте позику як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. 
22. Які існують зобов’язання за банківською гарантією? 
23. Яким чином юридична служба підприємства може впливати на 

збереження майна підприємства. 
24. Якими нормативно-правовими актами регулюється прийняття 

продукції та товарів за кількістю і якістю? Послідовність приймання продукції та 
товарів за якістю. 



25. Нормативно-технічні документи, що визначають  вимоги до якості 
продукції. 

26. Зовнішній та внутрішній контроль за якістю продукції. 
27. У чому полягає основна мета та завдання претензійної роботи на 

підприємстві? 
28. Як здійснюється правове регулювання порядку висунення і розгляду 

претензій? 
29. Аналіз і узагальнення практики претензійно-позовної роботи на 

підприємстві. 
30. Назвіть підстави для позову. 
31. Зміст позовної заяви. 
32. Що є доказами в судовому процесі? 
33. Особливості подання письмових і речових доказів до господарського 

суду. 
34. Яким чином юридична служба бере участь у збиранні доказів. 
35. Суть судової експертизи. 
36. Які обставини не потребують доказування? 
37. Яким чином господарський суд оцінює докази. 
38. Що ви розумієте під трудовим правовідносинами? 
39. Яким чином юридична служба бере участь у розробці документів 

правового характеру, що регулюють трудові правовідносини на підприємстві? 
40. Яким чином юридична служба бере участь у роботі по зміцненню 

трудової дисципліни на підприємстві? 
41. Назвіть причини виникнення трудових спорів. 
42. Що ви розумієте під загальним природокористуванням? 
43. Що ви розумієте під спеціальним природокористуванням? 
44. Об’єкти права природокористування. 
45. З якою метою використовуються природні об’єкти в господарській 

діяльності? 
46. Права та обов’язки суб’єктів господарювання щодо використання 

природних ресурсів. 
47. Перерахуйте законодавчі акти, які регулюють охорону навколишнього 

природного середовища і підлягають зберіганню в юридичній службі. 
48. З якою метою юридична служба повинна підтримувати зв’язок зі 

службою землеустрою? 
49. Що є предметом курсу „Організація юридичної служби на 

підприємствах”? 
50. Джерела курсу „Організація юридичної служби на підприємствах”. 
51. Охарактеризуйте Загальне положення про юридичну службу. 
52. Правовий статус працівників юридичної служби підприємства. 
53. Правовий статус відділу праці та заробітної плати підприємства. 
54. Правовий статус відділу матеріально-технічного постачання та відділу 

збуту. 
55. Взаємодія юридичної служби з іншими структурними підрозділами 

підприємства. 



56. Істотні умови умови господарського договору. 
57. Особливості укладання попередні договорів. 
58. Чим лізинг відрізняється від оренди. 
59. Штраф та пеня; в чому полягає їх відмінність? 
60. Охарактеризуйте заставу як спосіб забезпечення виконання 

зобов’язань. 
61. Завдання юридичної служби підприємства щодо зберігання майна та 

боротьби з крадіжками і нестачами. 
62. Ознаки господарсько-правової відповідальності. 
63. На які спори не поширюється досудове врегулювання господарських 

спорів? 
64. Порядок подання позовної заяви. 
65. Участь юридичної служби у вирішенні спорів у господарському суді. 
66. Участь юридичної служби в перегляді рішень (ухвал) господарського 

суду в апеляційному порядку. 
67. Участь юридичної служби в перегляді рішень господарського суду в 

касаційному порядку. 
68. Види судової експертизи. 
69. Участь юридичної служби в збирання доказів для вирішення 

господарської справи. 
70. Основні напрямки роботи юридичної служби в забезпеченні 

дотримання законодавства про працю. 
71. Правове регулювання трудових правовідносин і участь юридичної 

служби в цьому процесі. 
72. Забезпечення відповідності чинному законодавству правових актів, що 

видаються на підприємстві. 
73. Спори, що виникають при звільненні працівників з роботи. 
74. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
75. Діяльність юридичної служби в забезпеченні дотримання 

природоохоронного законодавства. 
76. Завдання юридичної служби. 
77. Вимоги до керівника та юрисконсультів юридичної служби. 
78. Систематизація законодавства юридичною службою підприємства. 
79. Документальний фонд актів законодавства. 
80. Бібліотечний і електронний фонди актів законодавства. 
 


