
Тема 2. Організація договірної  та претензійно позовної роботи. Забезпечення 

трудової дисципліни 

 

Семінарське заняття 2 

Тема. Забезпечення претензійно-позовної роботи в споживчій кооперації 

Мета: розкрити значення понять: «зобов’язання», «правочин», «договір», «істотні 

умови договору», «протокол розбіжностей»; структура договору, стадії укладення 

договору, оскарження договору, претензія; проаналізувати основні напрями роботи 

юридичної служби; формувати високий рівень правової свідомості і правової культури, 

професійних та особистісних якостей, виховувати повагу до закону.  

 

Навчальна мета: у результаті опрацювання теми студенти мають  

знати: 

- поняття «договірна робота» та особливості організації договірної роботи; 

- поняття «претензійна робота» та її специфіка; 

- стадії укладення договору; 

- форми і методи претензійної роботи; 

- порядок вирішення спірних питань при укладенні договору,  

- форм і порядок захисту прав та інтересів підприємства при порушенні договірних 

зобов’язань; 

- обсяг і зміст повноважень юридичної служби в договірній роботі; 

уміти:  

- визначати форми і методи претензійної роботи; 

- визначати стадії договірної роботи; 

- визначати порядок досудового вирішення спорів у договірних правовідносинах; 

- визначати процесуальний порядок вирішення спорів у договірних зобов’язаннях; 

- працювати із законодавчими та іншими нормативними актами, спеціальною 

літературою;договору 

- орієнтуватися в інформаційно-правовому просторі з питань господарського і 

цивільного судочинства; 

- аналізувати, доходити висновків та обґрунтовувати свою точку зору з 

господарсько-правових, цивільно-правових відносин; 

- застосовувати спеціальній правові норми з питань претензійної, договірної роботи 

для розв’язання різноманітних завдань.  

 

Ключові поняття: правова робота, юридична служба, претензійно-позовна робота, 

договірна робота, компетенція, юрисдикція, судочинство, суб’єкт владних повноважень, 

правосуб’єктність, правоздатність, нормативно-правові акти, господарські 

зобов’язання, юридична відповідальність.  

 

План 

1. Завдання і форми претензійної роботи споживчої кооперації.  

2. Організація роботи із розгляду і пред’явлення претензій. 

3. Основні функції юридичної служби в претензійній роботі. 

4. Участь юридичної служби в підготовці та складанні позовів. 

5. Представництво інтересів споживчої кооперації в суді 

 

Література: 

Базова: 

1. Конституція України. 

2. Господарський кодекс України 

3. Господарський процесуальний кодекс України 

4. Цивільний процесуальний кодекс України 



5. Закони України (із змінами і доповненнями) : 

«Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992р. №2265-XII 

«Про кооперацію» від 10.07.2003р. №1087-IV  

6.Постанова КМУ від 26.11.2008р. №1040 «Про затвердження Загального положення про 

юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного 

підприємства, установи та організації» 

Допоміжна: 

1. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник/ 

Міністерство освіти і науки України. Універсальна книга.– Суми:, 2012.  

2. Семчик В.І. Кооперативне право.: Підручник /Міністерство освіти і науки України. 

Юридичне видавництво «Ін Юре». – Київ:, 1998. 

 

Інтернет - ресурси: 

1. Інформаційна сторінка системи судоустрою України URL: www.court.gov.ua.  

2. Офіційний веб-портал судової влади України https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707 

3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ). 

http://www.nau.ua 

4.Законодавство України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 

5. Единий державний реєстр судових рішень. https://reyestr.court.gov.ua/ 

6. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України 

(ІСАС).https://icac.org.ua/ru/pro-icac/pravovyj-status/ 

7. http://pravo.biz.ua/. PRAVO.BIZ.UA : Юридична бібліотека [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу. 

8.Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України). URL: 

http://kmu.gov.ua 

Індивідуальні й творчі завдання  

1. Договірна робота в споживчій кооперації  

2. Особливості представництва інтересів споживчої кооперації в суді 

3. Переддоговірні спори в діяльності підприємства споживчої кооперації  

4. Претензійна робота на підприємствах споживчої кооперації  

 

Запитання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Визначте підстави виникнення господарських зобов’язань.  

2. Чи є обов’язком досудове врегулювання спору в господарських справах? 

3. Хто здійснює контроль за веденням претензійної роботи на підприємстві ? 

4.  Які етапи включає позовна робота на підприємстві ? 

5. Надайте визначте поняття «представництво» та його види. 

6. Хто приймає рішення щодо судового оскарження договору на підприємстві? 

7. Визначте види проваджень в господарських спорах. 

8. Ким і чим визначається обсяг повноважень представника в суді?  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

При підготовці до семінарського заняття студенти мають опрацювати 

Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, 

Закони України «Про споживчу кооперацію», «Про кооперацію», Загального положення 

про юридичну службу.  

http://www.court.gov.ua/
https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707
http://www.nau.ua/
http://kmu.gov.ua/


Необхідно звернути увагу на порядок, етапи укладення договорів на підприємстві.  

Договірна робота складається з укладення, зміни, припинення, обліку, збереження,  

виконання і контролю за своєчасним та якісним виконанням договорів. 

Також необхідно опрацювати ГК України та ГПК України щодо порядку і підстав  

судового і досудового врегулювання спорів, яки виникають у сфері господарювання.  

Досудове врегулювання господарських спорів - це сукупність заходів щодо 

звернення підприємств і організацій, чиї права порушені, для безпосереднього вирішення 

спорів, які виникли з підприємствами й організаціями - порушниками цих прав і інтересів, 

до звернення з позовом до господарського суду. 

Подання претензії — це досудове повідомлення відповідачеві про порушення ним 

законних інтересів і прав контрагента. Визнання й задоволення претензійних вимог є 

добровільним урегулюванням спору. Нормами ГПК визначено, що подання претензії — 

це досудовий добровільний порядок врегулювання спору, і він не є стадією господарського 

процесу. На цьому етапі господарський суд не втручається у відносини між сторонами 

(хоча без застосування досудового врегулювання у передбачених випадках неможливо і 

звернення до господарського суду).  

Основна мета претензійної роботи — усувати або попереджати негативний вплив 

на виробництво з боку контрагентів підприємства шляхом застосування до них правових 

норм. 

Супроводження   справ у судах, включаючи роботу з підготовки позовів,   

апеляційних,   касаційних   скарг, відзивів,   письмових пояснень на позовні заяви 

(скарги), покладається на юридичну службу. Підготовка    матеріалів,    необхідних    для 

звернення    до    суду здійснюється відповідними структурними підрозділами за 

письмовим зверненням юридичної служби. 
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