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Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня 

працівників юридичних служб,  

юрисконсультів 
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 Відповідно до абзацу 1 пункту 2 Загального положення про юридичну 

службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, 

установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 26.11.2008 № 1040 (із змінами) (далі – Загальне положення), юридична 

служба міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та їх 

територіальних органів, місцевих держадміністрацій (далі - орган виконавчої 

влади) утворюється як самостійний структурний підрозділ, вид якого залежить 

від обсягу, характеру та складності правової роботи (департамент, управління, 

відділ, сектор). 

  Для працівників юридичної служби органів виконавчої влади, які 

відповідно є державними службовцями, встановлені освітньо-кваліфікаційні 

вимоги з врахуванням положень статті 20 Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (із змінами) (далі – Закон), та вимог, 

пред’явлених до їхньої професійної компетентності, як загальних так і 

спеціальних. Ці вимоги передбачені пунктами 18 та 19 Загального положення: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на посаду керівника 

юридичної служби 

органу виконавчої влади, 

юрисдикція якого 

поширюється на всю 

територію України, 

однієї або кількох 

областей, міст Києва або 

Севастополя 
 

на посаду заступника 

керівника юридичної 

служби органу виконавчої 

влади, юрисдикція якого 

поширюється на всю 

територію України, однієї 

або кількох областей, міст 

Києва або Севастополя 
 

повнолітні громадяни України, які вільно 

володіють державною мовою та здобули 

ступінь вищої юридичної освіти не нижче 

магістра*, з досвідом роботи на посадах 

державної служби категорії “Б” чи “В” або 

досвідом служби в органах місцевого 

самоврядування, або досвідом роботи на 

керівних посадах підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності 

не менше двох років 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran86#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran92#n92
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 *У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула 

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) 

відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (із 

змінами) (далі – Закон), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня 

магістра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно того ж  абзацу 1 пункту 2 Загального положення юридична служба 

державного підприємства та організації (далі – підприємство) також утворюється 

як самостійний структурний підрозділ, вид якого залежить від обсягу, характеру 

та складності правової роботи (департамент, управління, відділ, сектор). На 

на посаду керівника 

юридичної служби 

іншого органу 

виконавчої влади. 

 

на посаду заступника 

керівника юридичної 

служби іншого 

органу виконавчої 

влади. 

 

повнолітні громадяни України, які вільно 

володіють державною мовою та здобули 

ступінь вищої юридичної освіти не нижче 

магістра*, з досвідом роботи на посадах 

державної служби категорії “Б” чи “В” або 

досвідом служби в органах місцевого 

самоврядування, або досвідом роботи на 

керівних посадах підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності не 

менше одного року. 

 

на посаду головного 

спеціаліста 

юридичної  

служби органу 

виконавчої влади 

на посаду спеціаліста 

юридичної  

служби органу 

виконавчої влади 

повнолітні громадяни 

України, які вільно 

володіють державною 

мовою та здобули ступінь 

вищої юридичної освіти 

бакалавра або молодшого 

бакалавра. 

 

на посаду провідного 

спеціаліста 

юридичної  

служби органу 

виконавчої влади 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran1171#n1171
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran86#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran92#n92
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підприємстві функції юридичної служби може виконувати юрисконсульт 

відповідної категорії. Зазначене визначено пунктом 21 Загального положення: 

 

 

 

 

 *У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, 

здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу 

освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. 
 

 В Загальному положенні відсутні освітньо-кваліфікаційні вимоги до 

посади юрисконсульта підприємства, однак вони знаходяться в пункті 53 розділу 

«Професіонали» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників 

Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 

діяльності», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 

від 29.12.2004 № 336 (із змінами):  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на посаду керівника 

юридичної служби 

підприємства 

 
 

особа, яка здобула ступінь вищої 

юридичної освіти не нижче 

магістра*, з досвідом роботи за 

фахом не менш як два роки. 

на посаду 

провідного 

юрисконсульта 

повна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (магістр, спеціаліст); стаж 

роботи за професією юрисконсульта I 

категорії - не менше 2 років 

 на посаду 

юрисконсульта  

I категорії 

повна вища освіта відповідного 

напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст); для магістра - без вимог 

до стажу роботи, спеціаліста - стаж 

роботи за професією юрисконсульта 

II категорії - не  менше 2 років 

на посаду 

юрисконсульта 

 II категорії 

повна вища освіта відповідного 

напряму підготовки (спеціаліст), стаж 

роботи за професією юрисконсульта - 

не менше 1 року. 

на посаду 

юрисконсульта повна вища освіта відповідного 

напряму підготовки (спеціаліст)  

без вимог до стажу роботи 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran1171#n1171
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 Наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2017 № 

918, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 2017 року за 

№ 784/30652, затверджено Порядок розроблення та затвердження 

кваліфікаційних характеристик (далі – Порядок). Наказ опубліковано в 

Офіційному віснику України № 67 від 29 серпня 2017 року.  

Даний Порядок визначає процедуру розроблення довідників 

кваліфікаційних характеристик професій працівників та внесення до них змін. 

Пункт 4 розділу І Порядку вказує, що розробники розробляють, 

погоджують в установленому порядку та затверджують проекти нових 

кваліфікаційних характеристик професій працівників і складають випуски 

Довідника за видами економічної діяльності з урахуванням новітніх технологій, 

умов праці та вимог до професійно-кваліфікаційних рівнів працівників. 

Пунктом 5 Порядку передбачено, що ведення нових, доопрацювання, 

перегляд та удосконалення кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

які є загальними для всіх видів економічної діяльності, проводить Міністерство 

соціальної політики України.  

Міністерство соціальної політики України: погоджує проекти 

кваліфікаційних характеристик професій працівників та/або проекти випусків 

Довідника на підставі позитивних експертних висновків НДІ праці і зайнятості 

населення та/або інших незалежних експертних установ;в установленому 

порядку затверджує окремі випуски Довідника та визначає дату, з якої вони 

набирають чинності. 

Відповідно до пункту 5 розділу ІV Порядку Міністерство соціальної 

політики України в установленому порядку та у визначені строки розглядає 

проекти змін та доповнень і приймає відповідні рішення щодо їх погодження або 

затвердження, які є обов’язковими для застосування на національному ринку 

праці до запровадження нового видання Довідника. 

  

 

Підготовлено відділом систематизації 

законодавства, правової роботи та правової освіти 

Управління реєстрації нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області  

 

 

 

 

 

З методичним матеріалом можна ознайомитися на сайті Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&tp=1 
 

 


