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Демократичні перетворення в українському 
суспільстві, масштабність державно-правових ре-
форм висувають якісно нові вимоги до правової 
роботи в державних підприємствах, установах і 
організаціях, які в першу чергу спрямовані на 
вдосконалення нормативно-правової бази. Так як, 
ефективність юридичних служб залежить не лише 
від особистих якостей їх працівників, а й від на-
лежного законодавчого забезпечення. 

Необхідно зазначити, що «основним завдан-
ням юридичної служби є організація правової ро-
боти, спрямованої на правильне застосування, не-
ухильне дотримання та запобігання невиконанню 
вимог законодавства, інших нормативних актів 
органом виконавчої влади, підприємством, їх 
керівниками та працівниками під час виконання 
покладених на них завдань і функціональних 
обов'язків, а також представлення інтересів органу 
виконавчої влади, підприємства в судах» [1]. От-
же, «юридична служба (управління, відділ, бюро 
тощо, а також юрисконсульт) - безпосередній ор-
ганізатор правової роботи в народному госпо-
дарстві, який є складовою апарату управління ви-
робництвом» [2, с. 2]. 

На думку А.М. Долгополова, «словосполучен-
ня «правова робота» дає підстави говорити про 
діяльність, пов'язану із застосуванням права і спря-
мовану на правове забезпечення виробничо-гос-
подарської діяльності конкретного підприємства 
або установи. Але всі служби та підрозділи під-
приємств і установ, що займаються виробничо-
господарською діяльністю, певною мірою займа-
ються правовою роботою, пов'язаною з розробкою 
та прийняттям управлінських рішень, спрямова-
них на зміцнення державної, планової та трудо-
вої дисципліни. Це й розробка відомчих норма-
тивних актів, укладення договорів, забезпечення 
законності трудових відносин, боротьба з безгоспо-
дарністю, заподіянням шкоди державному, колек-
тивному та приватному майну, усунення умов, що 
призводять до цього, правовиховання» [2, с. 2]. 
Тобто, «правова робота - комплекс заходів, що 
здійснюються державними органами управління, 
посадовими особами з метою забезпечення суво-
рого дотримання закону в усіх сферах господарсь-
кої та громадської діяльності» [2, с. 2]. 

У своїй роботі юридичні служби керуються 
Конституцією і законами України, постановами 
Верховної Ради України, указами і розпоряджен-
нями Президента України, декретами, постанова-
ми і розпорядженнями Уряду України та іншими 
нормативними актами. 

Необхідно відмітити, що вперше про юристів 
згадується у Декреті Ради Народних Комісарів 
«Про оплату праці службовців та працівників ра-
дянських установ» від 27 липня 1918 року, де всі 
працівники поділялись на чотири групи, кожна з 
яких поділялась, у свою чергу, на категорії. Юрис-
ти (юрисконсульти) були віднесені до II категорії 
першої групи відповідальних працівників. Спо-
чатку контроль за діяльністю юрисконсультів був 
покладений на загально-консультаційний відділ 
наркомату юстиції, але з лютого 1923 року конт-
роль за їхньою діяльністю, в порядку загального 
нагляду, здійснювала прокуратура. Далі було ще 
кілька реорганізацій у цій сфері. На першому за-
гальносоюзному засіданні юристів державної про-
мисловості (17-22 травня 1925 року) обговорюва-
лись актуальні питання правового регулювання 
господарської діяльності держави. Того ж року 
РНК затвердила Положення про юрисконсультів 
державних підприємств і Положення про бюро 
юрисконсультів. Структурно юридичні служби 
діяли при керуючому органі підприємства і тільки 
йому підпорядковувались. Після другого всесоюз-
ного засідання (20-25 березня 1927 року) було 
прийнято постанову «Про юрисконсультів дер-
жавних установ, підприємств та кооперативних 
організацій і нагляд за їх діяльністю». Знову на-
гляд за законністю діяльності юрисконсультів 
здійснювала прокуратура. Після створення у 30-х 
роках галузевих наркоматів з власними юридич-
ними службами зв'язок цих служб з прокуратурою 
майже припинився. А в період Великої Вітчизня-
ної війни посади юрисконсультів на багатьох 
підприємствах взагалі були скорочені (через особ-
ливі умови воєнного часу, зниження ролі дого-
ворів у народному господарстві тощо). Рада 
Міністрів СРСР постановою «Про укладення гос-
подарських договорів» від 21.04.49 визнала за 
потрібне поновити діяльність юридичних служб у 
господарських органах, і вже з 1953 року у цент-
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ральних і місцевих органах державної влади, на 
підприємствах, в організаціях і установах, були 
створені юридичні служби. Новий етап розвитку 
та вдосконалення юридичних служб у народному 
господарстві почався під час економічної реформи 
1965 року, але тільки з прийняттям директивними 
органами постанови «Про покращання правової 
роботи в народному господарстві» від 23 ірудня 
1970 року діяльність юридичних служб набрала 
вигляду впорядкованої системи [3]. 

Сьогодні правове становище юридичної служ-
би в Україні регулюється Загальним положенням 
про юридичну службу міністерства, іншого органу 
виконавчої влади, державного підприємства, уста-
нови та організації, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 ро-
ку № 1040 [1]. Попереднє Загальне положення 
про юридичну службу міністерства, іншого цент-
рального органу державної виконавчої влади, дер-
жавного підприємства, установи, організації, яке 
було затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України № 690 від 27 серпня 1995 p. [4J і проісну-
вало 13 років, втратило чинність. 

Із назви документа видно, що він, на відміну 
від попереднього, розповсюджується не лише на 
центральні органи виконавчої влади, але й на міс-
цеві. Хоча на практиці місцеві органи виконавчої 
влади в роботі своїх юридичних служб застосову-
вали Положення, що втратило чинність. Усі дер-
жавні підприємства, установи, організації (без 
винятків) підпадають під дію Положення про 
юридичну службу, у пункті 1 якого зазначено, що 
дія документа поширюється й на діяльність юри-
дичних служб державного господарського об'єд-
нання. 

Необхідно відмітити, що вимога до норлог про струк-
туру юридичної служби передбачена чинним По-
ложенням про юридичну службу, також зазнала 
змін. Якщо раніше в органі виконавчої влади чи на 
державному підприємстві залежно від обсягу і 
складності роботи можна було створювати само-
стійний структурний підрозділ або вводити поса-
ду юрисконсульта, то тепер посаду юрисконсульта 
(тобто одну особу, яка буде виконувати всю право-
ву роботу) може мати лише державне підприєм-
ство; в органах виконавчої влади обов'язково має 
бути юридичний підрозділ (тобто декілька осіб, 
які виконують відповідні функції). Отже, Поло-
ження про юридичну службу відносно юридичного 
підрозділу органу виконавчої влади та підприємства, 
визначає чотири його види: департамент, управ-
ління, відділ, сектор. 

Слід додати, що в Положенні про юридичну 
службу відсутня норма старого Положення, за якою 
юридичною роботою державного підприємства 
можуть займатися на договірних засадах особи 
(юридичні чи фізичні), які мали ліцензію на 
здійснення юридичної практики, або адвокати чи 
адвокатські об'єднання. Тому, тепер усі державні 
підприємства не зможуть доручати правову робо-
ту адвокатам «зі сторони», а повинні, як мінімум, 
мати штатного юрисконсульта. 

Пунктом 16 Положення про юридичну службу 
закріплено умови роботи юридичної служби, а саме, 
що орган виконавчої влади та підприємство зо-
бов'язані забезпечити юридичну службу не лише 
окремим приміщенням, телефонним зв'язком, 
транспортом для виконання службових обов'язків, 
сучасною оргтехнікою, нормативними актами й 
довідковими матеріалами, як було передбачено 
постановою KM У, що втратила чинність, а й плюс 
до цього - електронним зв'язком, сучасними ком-
п'ютерами, електронною системою інформаційно-
правового забезпечення, а також доступом до 
інформаційних баз, тобто створювати необхідні 
умови для належної роботи. 

Необхідно зазначити, відповідно до Положен-
ня, що втратило чинність, детального поділу за 
посадами не існувало. Діяла норма, згідно якої на 
посаду керівника, його заступника, головного 
юрисконсульта юридичної служби міністерства 
чи підприємства призначалися особи з вищою 
юридичною освітою й стажем роботи за фахом не 
менше трьох років, а на посаду провідного юрис-
консульта чи юрисконсультів відповідної кате-
горії - особи з вищою юридичною освітою або 
такі, які навчалися на останніх курсах за фахом. 

Необхідно відмітити, що чинним Положенням 
про юридичну службу збільшилися кваліфікацій-
ні вимоги до посад працівників юридичних служб, 
а саме: 

- до посади керівника служби чи його заступ-
ника в органі виконавчої влади - вища юридична 
освіта (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за фа-
хом на державній службі або за фахом на керівних 
посадах в інших сферах не менпіе 5 років; 

- до посади головного спеціаліста юридичної 
служби в органі виконавчої влади - вища юридич-
на освіта (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за 
фахом на державній службі не менше 3 років або 
за фахом в інших сферах не менше 4 років; 

- до посади провідного спеціаліста юридичної 
служби в органі виконавчої влади - вища юридич-
на освіта (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за 
фахом не менше 2 років; 

- до посади керівника юридичної служби на 
державному підприємстві - вища юридична ос-
віта (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за фахом 
не менше 3 років. 

Також, згідно п. 17 Положення про юридичну 
службу працівники юридичної служби мають 
можливість підвищити свою кваліфікацію. Так, 
підвищення кваліфікації працівників юридичних 
служб органів виконавчої влади та підприємств 
організовує Мін'юст та його територіальні органи, 
тобто Головне та міське, міськрайонні, районні уп-
равління юстиції в області. 

Щодо повноважень юридичної служби органу 
виконавчої влади, також відбулися деякі зміни. 
Тепер до компетенції юридичної служби органу 
виконавчої влади належить проведення юридич-
ної експертизи проектів нормативно - правових 
актів, підготовлених структурними підрозділами 
органу влади, за результатами якої необхідно го-
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тувати висновок за встановленою Мін'юстом фор-
мою. Також юридична служба має здійснювати за-
ходи по адаптації законодавства України до зако-
нодавства Євросоюзу; збирати інформацію про 
офіційне оприлюднення актів законодавства в дру-
кованих виданнях; погоджувати кандидатуру пре-
тендента на посаду керівника юридичної служби 
територіального органу виконавчої влади чи під-
контрольного йому підприємства. 

Необхідно звернути увагу, також на розширен-
ня компетенції юридичної служби державного 
підприємства, це: обов'язок проводити юридичну 
експертизу проектів документів, підготовлених 
структурними підрозділами підприємств, візувати 
їх за наявності віз зацікавлених структурних під-
розділів (тобто віза юридичної служби - остання 
за черговістю). При виявленні невідповідності про-
екту документа вимогам законодавства юридична 
служба подає відповідному структурному підроз-
ділу пропозиції про приведення документа у від-
повідність із законодавством. Так само юридична 
служба підприємства має збирати інформацію про 
офіційне оприлюднення в друкованих виданнях 
актів законодавства. Разом із загальною нормою 
про надання юридичних консультацій працівни-
кам підприємства, як окрему функцію служби, 
виділено надання правової допомоги працівникам 
підприємств, які потребують соціального захисту. 

Чинне Положення про юридичну службу, перед-
бачає не лише обов'язки, а й права юридичної 
служби. В новому документі окремо визначені 
права юридичної служби органу виконавчої влади 
(пункт 13) й аналогічної служби підприємства 
(пункт 14), хоча за своїм змістом права юридичної 
служби практично нічим не відрізняються один 
від одного й від тих, які існували раніше. 

Необхідно відмітити, що юридична служба ор-
гану виконавчої влади та підприємства тепер має 
право не лише отримувати від посадових осіб (ор-
гану виконавчої влади та підприємства відповідно 
місця роботи) різного роду документи, довідки й 
розрахунки (тобто відомості на письмових но-
сіях), але й будь-яку іншу інформацію, яка перед-
бачає надання відомостей і в усній формі. Стаття 1 
Закону України «Про інформацію» [5] дає дуже 
широке тлумачення поняття «інформація», тому 
юридична служба має право на отримання будь-
яких необхідних їй відомостей (фактів) про події 

та явища. Також, абзацом 2 підпункту 2 пункту 13 
Положення про юридичну службу передбачено, 
що для забезпечення своєчасного виконання зав-
дань, які потребують оперативного вжиття певних 
заходів, посадові особи на вимогу юридичної 
служби органу виконавчої влади зобов'язані нада-
вати необхідні матеріали невідкладно. 

Згідно пункту 12 чинного Положення про юри-
дичну службу покладення на юридичну службу 
обов'язків, що не належать або виходять за межі її 
компетенції, не допускається. 

Необхідно підкреслити, що в п. 2 чинного По-
ложення, зазначено, що всім особам, на яких воно 
поширюється, необхідно розробити й затвердити 
комплекс заходів для підвищення якості роботи 
юридичних служб. Особливу увагу слід приділити 
проведенню юридичної експертизи проектів нор-
мативно-правових актів і їх ґрунтовного редакцій-
ного опрацювання. Але, термін розробки комплек-
су таких заходів постановою не встановлений, тому 
проконтролювати виконання цієї вимоги буде до-
сить проблематично. 
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