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Щодо надання роз’яснення

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на отримання
публічної інформації від 01 лютого 2021 року, який фактично є зверненням
щодо надання роз’яснення стосовно зарахування до стажу роботи в галузі права
періоду роботи в товаристві з обмеженою відповідальність на посаді
«Юрисконсульт» та вимог щодо рівня освіти для такої посади, і в межах
компетенції повідомляє.
Чинним законодавством чітко не визначено поняття «стаж роботи у галузі
права».
Разом з тим окремими законами України передбачена необхідність
наявності вищої юридичної освіти та стажу роботи у галузі права (Закони
України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» та інші).
Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 затверджено
Класифікацію видів економічної діяльності (ДК 009:2010), пунктом 69.10 якої
визначена діяльність у сфері права.
Згідно з Методологічними основами та поясненнями до позицій
Класифікації видів економічної діяльності, затвердженими наказом Державного
комітету статистики України від 23 грудня 2011 року № 396, діяльність у сфері
права включає:
юридичне представництво інтересів однієї сторони, що виступає проти
іншої сторони в судах або інших судових органах, як особисто членами колегії
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адвокатів, так і під їх керівництвом: консультаційні послуги та
представництво в цивільних справах; консультаційні послуги та
представництво в кримінальних справах; консультаційні послуги та
представництво в трудових суперечках;
загальні консультації та складання юридичних документів: свідоцтв про
реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов'язаних
зі створенням підприємств; патентів і авторських прав; підготовку різних
юридичних документів, заповітів, доручень тощо;
діяльність державних та приватних нотаріусів, судових виконавців,
третейських суддів, експертів і арбітрів.
Цей клас не включає судову діяльність.
При цьому слід зазначити, що посада «Юрисконсульт» віднесена до
категорії «Професіонали» розділу 1 «Професії керівників, професіоналів,
фахівців, та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є
загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.
Кваліфікаційними вимогами до посади провідний юрисконсульт є: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж
роботи за професією юрисконсульта I категорії - не менше 2 років; до посади
юрисконсульт 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; до
посади юрисконсульт II категорії - повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією юрисконсульта - не менше 1
року; до посади юрисконсульт - повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Також повідомляємо, що листи Мін'юсту не встановлюють норм права,
а мають лише інформаційний характер.
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Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.

