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Актуальність проблеми викликана тим, що 
чинне законодавство не містить визначення те-
рміну «правова робота». Тому у юридичній нау-
ковій літературі висловлюються різні точки зору 
щодо визначення даного поняття. 

Метою даної статті є аналіз підходів деяких 
науковців щодо визначення понять «правова ро-
бота» та «юридична служба» у сфері господар-
ської діяльності з юридичної точки зору та про-
ведення їх розмежування. 

Юридична служба - професійна діяльність з 
практичного застосування законодавства та 
юридичного обслуговання діяльності органів 
державної влади і місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій та інших 
суб'єктів права державних і недержавних секто-
рів економіки країни [1, с. 476]. 

У постанові Кабінету Міністрів України від 
26. 11. 2008 р. № 1040 «Про затвердження Зага-
льного положення про юридичну службу мініс-
терства, іншого органу виконавчої влади, дер-
жавного підприємства, установи та організації» 
зазначено, що основними завданнями юридич-
ної служби є: «організація правової роботи, 
спрямованої на правильне застосування, неухи-
льне дотримання та запобігання невиконанню 
вимог законодавства, інших нормативних актів 
органами виконавчої влади, підприємством, їх 
керівниками та працівниками під час виконання 
покладених на них завдань і функціональних 
обов'язків, а також представлення інтересів ор-
гану виконавчої влади, підприємства у судах» 
[2]. Виконання зазначених завдань вимагає не 
тільки знання законодавства, але й уміння орга-
нізувати його реалізацію на практиці. Для цього 
необхідні розуміння суті правової роботи, її міс-
ця та значення у управлінні виробництвом, пра-
вильний підхід до самої правової роботи. Зазна-
чені обставини дозволяють окреслити межі пра-
вової роботи як виду юридичної діяльності, яка 
охоплює різні сфери діяльності суб'єктів госпо-
дарювання у сфері суспільного виробництва. 

Правова робота у народному господарстві як 
вид юридичної діяльності характеризується уні-
версалізмом [3]. 

Горевий В. І. зазначає, що «універсалізм 
правової роботи полягає у тому, що вона охоп-
лює різні сторони діяльності суб'єктів господа-
рювання. Правова робота - особливий, багато-
плановий вид діяльності суб'єктів господарю-
вання, спрямований на забезпечення підвищен-
ня їхньої ділової активності, розвиток підприє-
мництва та на цій основі підвищення ефектив-
ності суспільного виробництва, його соціальну 
спрямованість, підвищення продуктивності 
праці та якості роботи за дотримання планової, 
договірної, трудової дисципліни. Із зазначеного 
випливає, що коли ми говоримо про універ -
сальний характер правової роботи, то перш за 
все маємо на увазі всебічний вплив права на 
розвиток господарської та соціальної діяльнос-
ті колективів, адже у цій роботі беруть участь 
не лише органи управління, а й профспілки, 
трудові колективи» [4]. 

Так, на думку Долгополова А. М., правова 
робота у народному господарстві - це нормотво-
рча та правозастосовна діяльність, спрямована на 
правове забезпечення господарської діяльності 
та керування нею, пов'язана з питаннями відпо-
відальності, взаємозв'язку ланок господарського 
механізму, посадових осіб та працівників, що 
забезпечує зміцнення законності, державної, 
планової та договірної дисципліни, господарсь-
кого розрахунку у діяльності підприємств, орга-
нізацій та установ [5]. 

Голембо Л. Я. фактично ототожнює правову 
роботу з діяльністю юридичної служби підпри-
ємства. У своїй роботі, щодо цієї проблеми, він 
досить детально аналізує завдання, функції та 
компетенцію юридичної служби, надає рекоме-
ндації щодо організації і діяльності її підрозділів 
[6]. 

На думку Л. М. Шора, завданнями юридич-
ної служби підприємств, установ і організацій є 
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зміцнення законності та підтримання державної 
дисципліни, попередження порушень у їх діяль-
ності, а також у максимальному сприянні по-
ліпшенню економічних та інших показників їх-
ньої роботи [7, с. 7]. Вказана автором думка зво-
диться до тотожності завдань юридичної служби 
із завданнями правової роботи, у ній також на-
голошується на тісний взаємозв'язок зазначених 
категорій та визначається визначальна роль 
юридичної служби при здійсненні правової ро-
боти. Учений не відокремлює поняття «правова 
робота» та «юридична служба», таким чином 
ототожнюючи їх. Розуміння не тотожності цих 
понять сформувалося пізніше. Але, великою за-
слугою автора було те, що він по суті вперше 
науково узагальнив тодішній досвід роботи 
юридичної служби. 

Ряд вчених та практиків вважають, що пра-
вову роботу не слід ототожнювати з діяльністю 
юридичної служби, оскільки це більш ширше 
поняття. При такому тлумаченні правової робо-
ти суб'єктами її є не лише юридична служба, але 
й інші підрозділи підприємства, адже виконува-
ти приписи закону повинні всі ланки діючого 
підприємства. 

Необхідно відмітити, що «одним з найком-
пактніших є визначення правової роботи як еле-
менту управління виробництвом, що полягає у 
реалізації (використанні, застосуванні, дотри-
манні) норм права. Але приведене визначення 
правової роботи, недостатньою мірою розкриває 
її сутність. Більшість авторів, які зверталися у 
свій час до з'ясування питань правової роботи, 
розуміють її більш широко, зокрема як комплекс 
заходів, що здійснюється у певних формах щодо 
забезпечення державної планової дисципліни та 
законності у господарській діяльності, у керів-
ництві нею та у господарських відносинах підп-
риємств і організацій, щодо забезпечення най-
більш повного здійснення їх прав і виконання 
обов'язків, широкого використання правових за-
собів для вдосконалення господарської діяльно-
сті, захисту законних прав та інтересів підпри-
ємств, організацій та громадян» [8, с. 36]. 

Досить виразно підходить до розмежування 
співвідношення понять «правова робота» та 
«юридична служба» колектив авторів моногра-
фії «Правовая работа на предприятии». Вони за-
значають, що правова робота має забезпечувати 
дотримання законності, державної, планової ди-
сципліни у господарській діяльності, а також 
найбільш повне здійснення прав і виконання 
обов'язків підприємствами, широке використан-
ня правових засобів для удосконалення госпо-
дарської діяльності, захисту інтересів підпри-
ємств, установ, організацій та прав і свобод гро-
мадян. Висловлюючи думки про роль юридич-

ної служби у здійсненні правової роботи, ці ав-
тори зазначають, що правова робота, яку вико-
нує юридична служба, має визначену спрямова-
ність. Застосовуючи правові засоби, юридична 
служба здійснює активний вплив на різні сторо-
ни діяльності підприємств, установ, організацій, 
їх підрозділів щодо забезпечення законності. 
Тобто авторами зазначається провідна роль 
юридичної служби у організації правової роботи 
на підприємстві, у установі, організації [9, с. 5 -
27]. 

Таким чином «широке» розуміння правової 
роботи об'єктивно призводить до необхідності 
визначення можливості суб'єктів правової робо-
ти, різноманітності форм і методів їх роботи. 

Чудінов В. І., підійшов з нової позиції до 
співвідношення понять «правова робота» та 
«юридична служба». На його думку, головну 
роль організатора і помічника керівника у здійс-
ненні правової роботи на підприємствах, уста-
новах, організаціях, державних інституціях має 
відігравати юридична служба, яка з допоміжно-
го консультативного підрозділу повинна стати 
однією з важливих служб суб'єктів господарю-
вання і державних органів та покликана здійс-
нювати організацію правопорядку у народному 
господарстві та суспільному житті держави [10, 
с. 3]. 

Колектив авторів науково-практичного посі-
бника «Настольная книга хозяйственного руко-
водителя по законодательству» визначає право-
ву роботу як здійснювану у маштабах народного 
господарства, галузі чи окремого підприємства 
систему заходів для забезпечення законності й 
активного використання правових засобів для 
вирішення економічних і соціальних завдань. У 
цілому правова робота на їх думку, у основному 
пов'язується з діяльностю підприємства і юри-
дичної служби [11, с. 436]. 

Існує ще одне тлумачення правової роботи, 
як такої що не співпадає з поняттям реалізації 
норм, хоч ці поняття дуже близькі за змістом. 
Зміст правової роботи складається не у тому, 
щоб реалізувати норми права, а у забезпеченні 
їх реалізації як процесу, впорядкування цього 
процесу, його організації. Центром такої органі-
заційної діяльності є юридична служба, лише 
юрисконсульт володіє спеціальними знаннями 
щодо механізмів реалізації правових норм. Розг-
лядаючи суб'єктами правової роботи не лише 
юридичну службу, але й інші підрозділи підпри-
ємства, інші вчені поділяють дану думку, але 
акцентують увагу на організуючій, направляю-
чій ролі юридичній службі у цій діяльності. 

Розглядаючи правову роботу й аналізуючи 
діяльність юридичних служб на підприємствах 
металургійної промисловості, Мединцев П. ви-
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діляє декілька напрямків правової роботи, осно-
вним з яких на його думку, є, перш за все, робо-
та з укладання договорів, пред'явлення претен-
зій і позовів. Оскільки виконавцем даної роботи 
є юридична служба, то основна роль у веденні 
правової роботи, на його думку, на підприємстві 
цієї галузі промислового комплексу належить 
саме їй [12, с. 51]. 

Заморський І. Є., розглядаючи правову робо-
ту у народному господарстві, оперує поняттям 
«господарсько-правова робота», включаючи у це 
поняття договірну і претензійно-позовну роботу. 
Юридична служба здійснюючи правову роботу, 
покликана дотримуватись таких вимог: своєчас-
не і якісне оформлення господарських догово-
рів, виявлення випадків порушення контраген-
тами договірних зобов'язань, своєчасне оформ-
лення претензійно-позовних матеріалів, задово-
лення пред'явлених претензій і позовів [13, 
с. 89]. 

Розглядаючи правову роботу та діяльність 
юридичної служби у сфері господарювання, ко-
лектив авторів монографічного дослідження 
«Организация хозяйственно-правовой работы на 
предприятии» зазначає, що правова робота у на-
родному господарстві - це органічна діяльність 
усіх підрозділів апарату управління господарсь-
ких органів, діяльність у сфері матеріального 
виробництва, безпосередньо зв'язана з процесом 
створення матеріальних цінностей і спрямована 
на забезпечення законності зазначеного процесу. 
Юридична служба - частина апарату управлін-
ня, одночасно ця служба відрізняється тим, що 
вона не тільки сама веде величезну ділянку пра-
вової роботи, але й виступає як основний органі-
затор стосовно інших підрозділів, тобто юриди-
чна служба - активний організатор правової ро-
боти [14, с. 18]. 

Аналізуючи у своїй науковій праці «Хозяйст-
венное право: правовое регулирование функцио-
нальних видов деятельности у социальной эко-
номике», роль юридичної служби у правовій ро-
боті, її авторський колектив зазначає, що юриди-
чна служба виступає як у ролі головного вико-
навця, так і безпосереднього виконавчого органі-
затора цієї роботи, забезпечуючи її ведення на 
професійному рівні. Ними також зазначається, 
що роль юридичної служби як структурного під-
розділу господарського органу відрізняється від 
ролі усіх інших його підрозділів, оскількі здійс-
нення правової роботи - головний зміст діяльно-
сті юридичної служби. Особливий статус юриди-
чної служби у структурі господарського органу 
полягає у тому, що сфера її діяльності потребує 
спеціальної професійної підготовки, якою є юри-
дична спеціалізація, а це і визначає її провідну 

роль у правовій роботі, яка здійснюється госпо-
дарським органом у цілому [15, с. 257-260]. 

Розглядаючи питання здійснення правової 
роботи у господарській сфері, Знаменський Г. Л. 
зазначає, що розуміння ефективності правової 
роботи позбавляється всякої перспективи, якщо 
вона, тобто правова робота, зміщується зі зви-
чайними діями працівників господарської сфери 
з реалізації (застосування) правових норм. У та-
ких випадках, на його думку, ця ефективність 
«тоне» у загальній ефективності правового ре-
гулювання і виділити її неможливо. Ним ро-
биться висновок, що суть правової роботи - це 
спеціалізована діяльність, що організовує реалі-
зацію законодавства і забезпечує дотримання 
законності [16, с. 164]. 

Слід зазначити, сутність правової роботи по-
лягає у організації та впорядкуванні процесу за-
стосування правових приписів законодавства у 
відповідних сферах суспільної діяльності. Так, 
Головань І. В., зазначає, що процес реалізації 
правових приписів і правова робота є поняттями 
близькими за змістом, але не тотожними [17, 
с. 17]. 

І. В. Головань під сутністю правової роботи 
у сфері господарювання розуміє спеціалізовану 
діяльність особи (осіб), що мають юридичні 
знання і організаційно-владні повноваження, за-
ходячись у структурі суб'єкта господарювання, 
та які організовують реалізацію законодавства, 
забезпечуючи певний рівень законності у їх дія-
льності [17, с. 19]. 

Отже, з огляду юридичної літератури, думки 
вчених і практиків щодо суб'єктів правової ро-
боти можна умовно поділити на дві позиції. 
Представники так званого «вузького» розуміння 
правової роботи зводять її лише до діяльності 
юридичної служби. Представники іншої точки 
зору вважають, що правова робота - це діяль-
ність не лише юридичної служби, але і відповід-
них посадових осіб та функціональних підрозді-
лів. «Вузьке» розуміння правової роботи не від-
повідає практиці, особливо воно є безперспекти-
вним у умовах реформування економіки і ство-
рення правової держави. 
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Понятие и разграничение соотношения «правовая работа» и «юридическая служба» в сфере хо-

зяйственной деятельности. 
В статье проанализированы подходы некоторых ученых относительно определения понятий 

«правовая работа» и «юридическая служба» в сфере хозяйственной деятельности с юридической точ-
ки зрения. И проведено разграничение соотношения понятий «правовая работа» и «юридическая 
служба». 

O. G. Bodnarchuk 
The concept and delineation of the relations "legal work"and "Legal Service" in the sphere of economic 

activity. 
The article analyzes the approaches of some scholars on the definition of "legal work" and "Legal 

Service" in economic activity from a legal point of view. And the differentiation ratio of the terms "legal 
work" and "Legal Service". 
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