
Лекція 2 

з дисципліни Юридична служба у споживчій кооперації  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції 2. Організація договірної  та претензійно позовної роботи.  

Забезпечення трудової дисципліни. 

 

План  

1. Особливості договірно-правової роботи у споживчій кооперації та організація обліку 

договорів і контролю за їх виконанням. 

2. Завдання та організація претензійної роботи споживчої кооперації. Пред’явлення і розгляд 

претензій. 

3. Основні функції юридичної служби в претензійній роботі. Участь юридичної служби в 

підготовці та складанні позовів.  

4. Представництво інтересів споживчої кооперації в суді. 

5. Правові заходи щодо відшкодуванні матеріальних збитків, заподіяних споживчій 

кооперації через порушення законодавства про працю. Напрями зміцнення правової 

дисципліни 

 

Самостійна робота: 

1. Планові перевірки законності нормативних актів, що видаються і функціонують у споживчій 

кооперації 

2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових актів споживчої кооперації. 

3. Особливості організації юридичної служби облспоживспілки, райспоживспілки, споживчого 

товариства 

4. Організація та забезпечення юридичною службою реалізації державної та кооперативної 

правової політики у споживчій кооперації. 

5. Порядок перевірки на відповідність законодавству проектів розпорядчих документів, 

інструкцій, планів.  

6. Участь юридичної служби споживчої кооперації в розробці централізованих та локальних 

нормативних актів.  

7. Відповідальність працівника юридичної служби в разі невиконання ними обов’язків щодо 

забезпечення правильного застосування. 

8.Порядок підготовки та візування господарських договорів.  

9. Правова оцінка змісту господарських договорів 

10. Участь юридичної служби в процесі укладення господарських договорів 

11. Роль та участь юридичної служби в організації і забезпеченні врегулювання переддоговірних 

спорів. 

12. Правове забезпечення планової договірної дисципліни 

13.Порядок висування і розгляду претензій, які виникають під час виконання господарських 

договорів та на інших підставах. 

14.Організація позовної роботи у споживчій кооперації 

15.Документальне забезпечення претензійної роботи 

16.Завдання претензійної роботи споживчої кооперації.  

17.Загальні методи і прийоми претензійної роботи, її організаційні форми. 

18.Основні функції юридичної служби в претензійній роботі. 

19. Застосування юридичною службою споживчої кооперації державних стандартів, відомчих 

кооперативних стандартів при контролі якості господарської діяльності 

20.Застосування комплексу нормативно-технічних документів, що визначають вимоги до якості 

продукції 



21.Правове забезпечення якості продукції, робіт та послуг у споживчій кооперації та основні 

напрями застосування правових засобів. 

22.Застосування юридичної відповідальності до осіб, винних у випуску продукції, виконанні робіт, 

наданні послуг неналежної якості. 
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1. Особливості договірно-правової роботи у споживчій кооперації та організація обліку 

договорів і контролю за їх виконанням. 

Особливе місце в діяльності юридичних служб посідає договірно-правова робота,  так як 

кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства є виконання виробничої  програми з 

найменшими витратами необхідних ресурсів і отримання максимального  прибутку. А це прямо 

залежить від виконання договірних зобов'язань перед  контрагентами. Договір повинен бути 

основним документом, що визначає права та обов'язки його  суб'єктів (або сторін) з урахуванням 

конкретних особливостей господарських  відносин для кожного випадку, взаємних економічних та 

інших інтересів сторін,  вирішенням усіх питань, що входять до компетенції сторін. 

Недотримання зазначених  вимог призводить до виникнення господарських спорів і майнової 

відповідальності  підприємства. 

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

виконання і контролю за своєчасним та якісним виконанням договорів. Вона  спрямована на 

забезпечення своєчасного оформлення договірних відносин. Важливість першого етапу договірно-

правової роботи — укладення договорів —  полягає в тому, що завдяки договорам формуються 

замовлення, визначається  структура плану діяльності підприємства; від умов їх реалізації 

залежать кінцеві  результати фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Процес виконання договірної роботи регламентується наказом або іншим  внутрішнім 

нормативним актом підприємства, що визначає конкретні підрозділи, які  відповідають за 

оформлення, реєстрацію, облік та збереження господарських  договорів. Договірну роботу 

виконує підрозділ, який безпосередньо вирішує  питання виконання конкретного виду договорів 

(веде облік цих договорів, підтримує  безпосередні контакти з контрагентами, зберігає договори, 

забезпечує зміну  положень договору у визначених законом випадках та ін.), а юридична та інші  

служби тільки беруть безпосередню участь в укладенні договорів, то в наказі  підприємства має 

визначатись, які служби здійснюють заходи щодо врегулювання  розбіжностей у проектах 

договорів, порядок оформлення та узгодження протоколів  розбіжностей, контролюють виконання 

договірних зобов'язань. Це особливо  важливо, якщо на підприємстві немає юридичної служби; 

якщо ж така служба на  підприємстві є, вона безпосередньо бере участь у роботі з укладення 

договорів,  розв'язання переддоговірних спорів і забезпечує контроль за виконанням роботи,  

пов'язаної з договорами. 

Практикою юридичних служб визначено загальний порядок виконання договірної  роботи, 

якого дотримуються на підприємствах з урахуванням їх специфіки.  

• Усі проекти договорів, що надходять на підприємство, підлягають реєстрації  канцелярією 

в журналі вхідної кореспонденції, після чого передаються у  встановленому порядку службі або 

підрозділу, що визначені наказом керівника як  організатори підготовчої роботи з укладення цього 

виду договорів.  

• Після отримання проекту договору служба або підрозділ повинні перевірити, чи є  

планове завдання або замовлення на виготовлення продукції, чи відповідає замовлена  продукція 

спеціалізації та профілю підприємства, чи не перевищено у проекті  договору обсяг продукції 

порівняно з плановим завданням або замовленням. 

Ініціатором укладення договору може бути кожна із сторін, яка має право  направити іншій 

стороні проект договору, головне, щоб інтереси сторін не  порушувались. За порушення 



договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової та податкової  дисципліни, вимог до якості 

продукції та інших правил здійснення господарської  діяльності підприємство несе 

відповідальність, передбачену законодавством України. ( Господарський кодекс України, 

Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України та інші.) Чинне законодавство передбачає 

відповідальність за невиконання зобов'язань, яку  несуть керівники та інші посадові особи 

підприємств. Насамперед це матеріальна  відповідальність за шкоду, завдану невиконанням або 

неналежним виконанням  зобов'язань, а також виплатою санкцій підприємством. Притягнення до 

матеріальної  відповідальності не виключає можливості притягнення винних і до дисциплінарної  

відповідальності. 

Як свідчить практика організації договірної роботи, реєстрацію, облік та збереження 

укладених господарських договорів доцільно покладати на спеціалістів бухгалтерської, 

економічної та інших служб. Бажано, щоб бухгалтерія або інший структурний підрозділ згідно з 

наказом (розпорядженням, рішенням або постановою) по суб'єкту господарювання реєстрували 

договори в журналах довільної форми (спеціальна форма реєстрації не встановлена для всіх 

господарських договорів, крім зовнішньоекономічних). В основному реєстрація господарських та 

інших договорів здійснюється або в спеціальних журналах (електрона форма).  

На юрисконсультів згідно з вимогами Загального положення про юридичну службу може 

бути покладено обов'язок контроювати за своєчасним внесенням змін у договори, які виявилися 

неприйнятними для суб'єкта господарювання. Як правило, підготовку, оформлення та збереження 

господарських та інших договорів здійснюють відповідні структурні підрозділи суб'єкта 

господарювання, які несуть відповідальність за їх виконання згідно з покладеними на них 

функціональними обов'язками. 

У справі обліку виконання договірних зобов'язань важливе значення має визначення 

моменту або дня їх виконання, яким є день, коли продукцію було передано органу транспорту або 

зв'язку для відвантаження споживачеві в іншу місцевість, або день складання приймально-

передавального акта чи розписки про отримання продукції безпосередньо на складі споживача чи 

постачальника. 

Юридична служба з iншими структурними пiдроздiлами приймає участь в органiзацiї та 

здiйсненнi контролю за виконанням господарських договорiв. Юридичнiй службi рекомендується 

приймати участь у розробцi ефективних форм забезпечення контролю за виконанням зобов'язань 

по договорах. Так, по договорах поставки необхiдно органiзувати контроль за виконанням 

договiрних зобов'язань пiдприємства i його контрагентами з облiком по виконанню завдань та 

зобов'язань по поставкам продукцiї в кiлькостi, строки та за номенклатурою (в асортиментi) у 

вiдповiдностi з укладеними договорами. Юридичнiй службi доцiльно в окремих випадках 

здiйснювати безпосереднiй контроль за виконанням господарських договорiв на пiдприємствi, 

якщо для цього необхiднi умови (вiдповiдний чисельний склад та об'єм договiрної роботи, який 

дозволяє прийняти на себе цю функцiю). Для забезпечення такого контролю необхiдно перевiрити 

дотримання договiрної дисциплiни в структурних пiдроздiлах, отримати вiд них у встановленому 

порядку вiдповiднi данi про порушення договiрних зобов'язань. 

2.Завдання та організація претензійної роботи споживчої кооперації. Пред’явлення і розгляд 

претензій 



Одне з основних завдань правової роботи на підприємстві — забезпечення належних умов 

для нормальної роботи підприємства, досягнення високих економічних показників, подальшого 

розвитку виробництва. За загальним правилом учасники господарських відносин, які порушили 

майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані відновити їх, не очікуючи 

пред'явлення претензії або звернення до суду. Однак у разі потреби відшкодування шкоди або 

застосування інших санкцій суб'єкт господарювання або інша юридична особа - учасник 

господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушені, з метою безпосереднього 

врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з 

письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. 

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. Але, не зважаючи на те, що порядок досудового 

врегулювання спору встановлено нормами Господарського процесуального кодексу, 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. 

Згідно вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу 

виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 1040 від 26.11.2008 року обов’язок щодо організації претензійної 

роботи покладено на юридичну службу (або в разі її відсутності на юрисконсульта) підприємства, 

установи чи організації. Реєстрацію претензій (як заявлених підприємством, так і отриманих від 

інших підприємств і організацій, установ та організацій) згідно з наказом (розпорядженням) або 

рішенням відповідного органу веде відповідний структурний підрозділ (загальний відділ, відділ 

документування і контролю). За невеликої кількості претензій, заявлених і отриманих, реєстрація і 

облік ведуться в одному журналі. При великому обсязі роботи ведуться два журнали: один — на 

заявлені претензії, другий — на отримані претензії.  

Завдання претензійної роботи на підприємстві полягають у такому: 

• відновленні порушених прав і захисті законних інтересів підприємства; 

• виявленні причин і умов невиконання завдання і зобов'язання, виготовлення продукції 

неналежної якості, крадіжок майна, безгосподарності та інших порушень; 

• попередженні порушень державної, планової, договірної дисципліни та чинного законодавства; 

• покращенні економічних показників господарської діяльності підприємства; 



• відшкодуванні за рахунок винних осіб нанесених підприємству збитків. 

Практика юридичних служб визначила загальні методи і прийоми претензійної роботи, її 

організаційні форми. На кожному підприємстві повинен бути виданий наказ або інструкція про 

порядок організації і ведення претензійно-позовної роботи, де визначались би підрозділ або 

посадова особа, що має готувати претензію в разі порушення договору. Цей підрозділ або 

посадова особа мають право вимагати від інших підрозділів матеріали, необхідні для висунення 

претензій або підготовки відповіді на неї. Загальним питанням є також строки висунення і 

розгляду претензій. Недотримання встановлених строків може позбавити підприємство права на 

подання позову, що спричиниться до значних втрат. 

Претензія підлягає розгляду в місячний строк з дня її одержання. Якщо обов'язковими для 

обох сторін правилами або договором передбачено право перевірки забракованої продукції 

підприємством-виробником, то претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції, 

розглядаються впродовж двох місяців. Претензію підписує керівник або заступник керівника 

підприємства. Надсилається претензія адресатові рекомендованим або цінним листом чи 

вручається під розписку. Про результати розгляду претензії заявнику повідомляється в письмовій 

формі. 

3. Основні функції юридичної служби в претензійній роботі. Участь юридичної служби в 

підготовці та складанні позовів. 

До претензійно-позовної роботи належить: 

- підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред’явлення і розгляду 

претензій та позовів; 

- пред’явлення і розгляд претензій та підготовка позовів; 

- підготовка необхідних документів при розгляді справи в суді (відзиви, заяви, скарги); 

- захист інтересів департаменту при розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів в 

господарському та інших судах; 

- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка 

претензійно-позовних матеріалів); 

- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням; 

- розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійної та позовної роботи. 

  Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для пред’явлення позовів та відзивів на 

них, здійснюється юридичною службою за участю структурних підрозділів (відділів, управління), 

до повноважень яких належать питання, що потребують вирішення в судовому порядку. 

Юридична служба дає правову оцінку документів, переданих відповідним структурним 

підрозділом (відділом, управлінням) щодо обґрунтованості і законності та в процесі підготовки 

позовної заяви має право вимагати матеріали, необхідні для пред’явлення позову. Якщо переданих 

документів виявляється недостатньо або вони будуть оформлені неналежним чином, юридична 

служба зобов’язана у письмовому висновку встановити строк для усунення недоліків. 

Керівник юридичного відділу має право отримувати від посадових осіб всі документи, 

необхідні для ведення позовної роботи, а також залучати за згодою керівника структурні 

підрозділи або  працівників для участі в судових засіданнях у справах, стороною в яких є 

підприємство. У разі, коли структурний підрозділ не передав необхідні документи юридична 



служба повинна повідомити про це керівника підприємства, установи, організації, який має право 

накласти стягнення на винних осіб відповідно до чинного законодавства України. 

Позовна заява, оформлена відповідно до вимог законодавства, з долученням усіх 

необхідних доказів (про сплату судового збору) підписується керівником або представником (при 

наявності довіренності). Після одержання ухвали суду про відкриття провадження у справі за 

резолюцією керівника підприємства юридична служба з відповідним структурним підрозділом 

(відділом, управління) виконує вимоги цієї ухвали у строки, визначені судом. 

З урахуванням специфіки діяльності, функціональних особливостей та структури, видається 

наказ про затвердження положення (інструкції) про порядок ведення претензійної та позовної 

роботи, де чітко розподіляються обов’язки структурних підрозділів: відділів, управлінь щодо 

підготовки і розгляду претензій та позовів. Здійснення контролю за додержанням встановленого 

порядку ведення претензійно-позовної роботи покладається на юридичну службу. 

4. Представництво інтересів споживчої кооперації в суді. 

Процесуальні кодекси (ЦПК, ГПК, КАСУ, КПК), які набрали чинності в грудні 2017 р., 

фактично здійснили поділ процесуального представництва юридичної особи на дві категорії:  

- участь через «самопредставництво» – через керівника або члена виконавчого органу, 

уповноваженого діяти від імені юридичної особи відповідно до закону, статуту, положення; 

- участь через «представника» – адвоката, уповноваженого на підставі довіреності чи ордеру, 

виданих на підставі договору про надання правової допомоги, за певними винятками. 

Після 29.12.2019 р. перелік осіб, які можуть вважатися такими, що здійснюють 

«самопредставництво» юридичної особи, був збільшений. Окрім керівників або членів 

виконавчого органу, до переліку було включено «інших осіб, які мають із такою юридичною 

особою трудові відносини (діють на підставі трудового договору (контракту)». 

Водночас із встановленням необмеженого переліку осіб, які можуть здійснювати 

самопредставництво юридичної особи в суді, виникла проблема визначеності переліку 

документів, які такій особі необхідно подати до суду, щоб позов чи інший процесуальний 

документ не повернули та/або самопредставника юридичної особи допустили до участі в судовому 

засіданні. 

Загальний аналіз положень статей 56 і 58 Господарського процесуального кодексу України 

дає підстави для висновку, що визнання особи такою, що діє в порядку самопредставництва, 

необхідно, щоб у відповідному законі, статуті, положенні чи трудовому договорі (контракті) 

було чітко визначене її право діяти від імені такої юридичної особи (суб`єкта владних 

повноважень без права юридичної особи) без додаткового уповноваження (довіреності). 

За загальним правилом цивільного законодавства самопредставництво – це право 

одноосібного виконавчого органу (керівника) або уповноваженого члена колегіального 

виконавчого органу безпосередньо діяти від імені такої особи без довіреності, представляючи її 

інтереси в силу закону, статуту, положення. 



Статтею 56 Господарського кодексу України визначено, що законодавець передбачив 

можливість підтвердити повноваження адвоката здійснювати представництво юридичної особи на 

підставі довіреності. 

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. 

Юридичний відділ надає правову оцінку документам, переданим їй відповідними     

структурними     підрозділами  щодо     їх обґрунтованості, повноти та  законності. 

           Письмові пояснення щодо підготовки відзивів, апеляційних та касаційних скарг готуються 

відповідними структурними підрозділами й надаються юридичному відділу.   Процесуальні 

документи надсилаються до суду та іншим особам, які беруть участь у справі,  рекомендованими 

або цінними листами з описом вмісту відправлення або здаються до канцелярії суду з відміткою 

на копіях цих документів позначки про їх отримання. 

  При наявності достатніх законних підстав  та відповідних доказів рішення про 

недоцільність  оскарження судових рішень, ухвал, постанов, які винесені всупереч інтересів 

підприємства приймається керівником підприємства. 

         Позовні заяви, відзиви, письмові пояснення, апеляційні та касаційні скарги підписуються 

керівником підприємства або представником  (за довіреністю). 

           Подача до суду (господарського суду) позовів, відзивів та скарг іншими підрозділами 

підприємства, крім юридичної служби, або  самостійне представництво  та захист інтересів  

підприємства в судах  без працівників юридичної служби не дозволяється. 

5.Правові заходи щодо відшкодуванні матеріальних збитків, заподіяних споживчій 

кооперації через порушення законодавства про працю. Напрями зміцнення правової 

дисципліни. 

Матеріальна відповідальність працівників - це один із видів юридичної відповідальності, 

що виражається в зобов’язанні працівників покрити цілком або частково матеріальний збиток, 

завданий з їхньої провини. Працівники несуть матеріальну відповідальність за збиток, завданий 

підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових зобов’язань 

(ст.130 КЗпП України). 

Підставою для притягнення працівників до матеріальної відповідальності є наявність 

прямого дійсного збитку, завданого підприємству (установі, організації), де вони працюють. 

Трудове законодавство передбачає два види матеріальної відповідальності : обмежену і повну. 

Основний вид матеріальної відповідальності працівника - обмежена матеріальна 

відповідальність, яка полягає в обов'язку працівника, з вини якого було заподіяно шкоду, 

відшкодувати власникові (уповноваженому ним органу) пряму дійсну шкоду, але не більше його 

середнього місячного заробітку. 

Трудовим законодавством України визначено такі види відшкодування збитків, завданих 

роботодавцеві працівником:  добровільне відшкодування, стягнення за розпорядженням власника 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08


чи вповноваженого ним органу, відшкодування в судовому порядку. Статтею 136 КЗпП України 

регламентує порядок відшкодування шкоди. 

Стягнення шкоди провадиться шляхом: а) відрахування із заробітної плати працівника на 

підставі розпорядження: власника або уповноваженим ним органом, якщо шкода завдана 

працівниками у розмірі, що не перевищує середньомісячного заробітку; б) вищестоящого в 

порядку підлеглості органу, якщо шкода заподіяна керівниками підприємств, установ, організацій 

та їх заступниками; в) подання власником позову до суду. 

Визначення розміру відшкодування:  якщо працівник згоден із розміром збитків, то він може 

добровільно покрити шкоду, заподіяну підприємству, повністю або частково. За згодою власника 

працівник також може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно чи поправити 

пошкодження. 

Законодавством може бути встановлено окремий порядок визначення розміру шкоди, що 

підлягає покриттю, в тому числі у кратному обчисленні,: заподіяної підприємству, установі, 

організації: розкраданням; умисним зіпсуттям; недостачею окремих видів майна та інших 

цінностей; втратою окремих видів майна та інших цінностей; у тих випадках, коли фактичний 

розмір шкоди перевищує її номінальний розмір. 

Коли шкода стала наслідком не лише винної поведінки працівника, але й відсутності умов, що 

забезпечують збереження матеріальних цінностей, розмір покриття повинен бути відповідно 

зменшений. Суд може зменшити розмір покриття шкоди, заподіяної працівником, залежно від 

його майнового стану, за винятком випадків, коли шкода заподіяна злочинними діями працівника, 

вчиненими з корисливою метою. 

Основними напрямками роботи юридичної служби щодо забезпечення дотримання трудового 

законодавства і зміцнення трудової дисципліни є такі: 

• участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів, посадових 

інструкцій та інших документів правового характеру, що регулюють трудові відносини на 

підприємстві; 

• забезпечення відповідності чинному законодавству проектів наказів та інших правових актів, що 

подаються на підпис керівнику підприємства; 

• здійснення контролю за відповідністю вимогам законодавства наказів та інших правових актів з 

трудових питань, які видаються керівниками служб і структурних підрозділів підприємства; 

• участь у роботі, пов'язаній з відшкодуванням матеріальних збитків, заподіяних підприємству 

через порушення законодавства про працю; 

• використання правових засобів зміцнення трудової дисципліни; 

• надання правової допомоги профспілковому комітету, комісії з трудових спорів, громадським 

організаціям; 

• забезпечення обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, а також актів 

нормативного характеру, виданих підприємством; 
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• участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на 

виробництві, надання правової допомоги працівникам підприємства, які потребують соціального 

захисту; 

• пропаганда і роз'яснення трудового законодавства в колективі підприємства. 

Таку роботу юридична служба здійснює в тісному взаємозв'язку з відділами кадрів, праці та 

заробітної плати, бухгалтерії та іншими службами. 

Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність із законодавством проектів 

рішень, наказів, інших правових актів підприємства, що суперечать закону, є обов'язковими для 

розгляду керівниками підприємства та його структурних підрозділів. 

  

Викладач  ___________________Панченко Л.О. 


