
 

                       ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КЛАСИФІКАТОРОМ ПРОФЕСІЙ?        

 

Посада працівника кадрової служби установи (підприємства, організації), зазвичай, 

передбачає чітке розуміння особливостей тієї або іншої професії. Проте, на практиці, при 

користуванні Національним класифікатором  України «Класифікатор професій ДК 003:2010» 

(далі – Класифікатор професій) навіть у досвідчених кадровиків нерідко виникають запитання, 

про що свідчать численні звернення до Інституту. Тому доречно буде провести ознайомлення 

кадровиків  з основними підходами та принципами правильного користування Класифікатором 

професій. 

 

До відома! 

● «Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника».  

(ст.48 Кодексу законів про працю України). 

●« Записи про найменування  роботи, професії   або   посади   на   яку   прийнятий  

працівник, виконуються для   робітників   та   службовців    відповідно    до найменування  

професій  і  посад,  зазначених   у  "Класифікаторі професій" …». (п. 2.14 «Інструкції про 

порядок ведення трудових книжок працівників», затвердженої спільним наказом 

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального 

захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.) 

 

Таким чином, Національний класифікатор України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" (далі – 

Класифікатор професій) є основним нормативно-правовим документом, що визначає професійні 

назви робіт (посад)  для застосування в кадровій діяльності.  

● Загальний порядок роботи із Класифікатором професій 

Порядок роботи із Класифікатором професій передбачає декілька можливих варіантів дій 

користувачів. 

1. Пошук необхідної назви професії (посади).  Пошук у Класифікаторі професій слід починати 

з перегляду Додатку Б «Абетковий покажчик професійних назв робіт». Річ у тому, що  

переважна більшість професійних назв робіт у Класифікаторі професій починається з іменника, 

після якого йдуть уточнюючі слова.  Так, серед іншого утворюються такі посади як-от: 

«Директор виконавчий» (код 1210.1), «Завідувач бази аптечної» (1210.1), «Інженер з 

експлуатації устаткування газових об'єктів» (2147.2), «Маркшейдер кар'єру, рудника, шахти» 

(2147.2), «Спеціаліст державної служби» (2419.3) та інші. 

Зазначимо, що  серед посад керівників ( розділ 1) можна зустріти такі «традиційні» посади 

як-от: «Головний бухгалтер» (1231), «Головний редактор» (1229.6), «Головний державний 

інспектор» (1229.1) і т.п. Хоча ці назви посад утворені за допомогою принципу використання 

похідного слова («головний») та відповідних базових професійних назв робіт, дані посади все ж 

таки є самостійними базовими професійними назвами робіт керівників, притаманними лише 



для першого розділу Класифікатора професій. Ситуацію, коли використання похідного слова 

може суттєво змінити й кваліфікаційні вимоги до посади ми можемо спостерігати на прикладі 

таких посад як-от : «Провідний кінооператор» (2455.2) або  «Молодша медична сестра з 

догляду за хворими» (5132).  Кваліфіікаційні вимоги до цих посад відрізняються від вимог до 

базових професійних назв робіт («Кінооператор» (3131), «Сестра медична» (3231) завдяки чому 

вони й відносяться до різних розділів Класифікатора професій. 

Нагадуємо! Перша цифра коду вказує на віднесеність посади (професії) до розділу 

Класифікатора професій, а саме : 

 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»; 

 2  «Професіонали»; 

 3 «Фахівці»; 

 4 «Технічні службовці»; 

 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг»; 

 6 «Кваліфіковані робітники сільского та лісового господарств, риборозведення та 

рибальства»; 

 7  «Кваліфіковані робітники з інструментом»; 

  8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин»; 

 9  «Найпростіші професії». 

При утворенні професійної назви роботи на її початок можуть бути поставлені й інші 

похідні слова, що спрямовують посаду на більш високий (низький) рівень відповідальності : 

«державний» («Державний адміністратор» (1229.3), «генеральний» («Генеральний директор 

програм» (1229.6), «перший» («Перший заступник голови Національного банку України» 

1120.1), «постійний» («Постійний представник Президента України» (1229.1),  «науковий» 

(«Науковий співробітник-консультант (архітектура, планування міст» (2141.1), «економічний» 

(«Економічний радник» (2141.2), «підсобний» («Підсобний робітник» (9322),  «технічний» 

(«Технічний керівник» (1222.1). При утворенні назви посади можуть використовуватися  й два 

похідних слова («Головний державний інспектор України з нагляду у сфері цивільного 

захисту» (1120.1) та, навіть, три похідних слова («Головний державний санітарний лікар» 

(1229.5). 

Користувачі Класифікатора професій під час пошуку професійних назв робіт (професій, 

посад) за абеткою (Додаток Б) мають враховувати, що у межах базового терміну спочатку 

міститься професія (посада) назва якої містить лише безовий термін професії,  далі – ті, що 

містять такі елементи як лапки і дужки, потім, власне, професії за абеткою, а наприкінці 

переліку – професії (посади), що мають написання з використанням риски. Так, розглядаючи 



послідовність викладення професій «апаратників», бачимо перелік починається з професії 

«Апаратник» (8159), далі  йдуть професійні назви за абеткою, а закінчується перелік 

«апаратників» професіями, що виписані через риску («Апаратник-вальцевар» (8152) ,….. 

«Апаратник-фірнісовар» (8152). Ще більш показово виглядає перелік «операторів», який 

починається з  професійної назви «Оператор «гарячої» камери (8161) (слово у лапках), далі 

слідує «Оператор (кочегар) виробничих печей» (8274) (слово у дужках),  а після групи 

професійних назв роботи, виписаної за абеткою (від «Оператора авіаційного електрозв'язку» 

(4133) до  «Оператора щита (пульта) керування перетворювальної підстанції» (8161), перелік 

закінчується такими професіями як-от : «Оператор-випробувач бортовий» (3143) ….. 

«Оператор-терміст на пересувних термічних  установках» (8123) (професії, виписані через 

риску). Нескладно помітити, що слова у виделиних своєрідних «групах» також сортуються за 

абетковим принципом. Не є секретом для користувачів й те, що між матеріалами Додатку А та 

Додатку Б є певний зв’язок: знайшовши потрібну професію у Додатку Б, можна потім за її 

кодом (чотирьох– обо п’ятизначним) знайти решту професій відповідної групи (підкласу), про 

які йдеться мова у розділі «Класифікація професій». 

        При підборі професійної назви роботи щодо виду економічної діяльності підприємства 

(установи, організації), слід спочатку переглянути назви угруповань (підкласів, груп), 

визначитися із кодом відповідного угруповання та знайти необхідну професійну назву роботи 

за допомогою  Додатку А. 

 2.  Деякі особливості утворення професійних назв робіт.  

 Перш за усе, зазначимо, що у Класифікаторі професій при утворенні від базових назв професій 

(посад), внесених до цього нормативного документу, похідних назв професій (посад) – 

зберігається код базової професії (посади) згідно із Додатком В і Приміткою 1 до нього.   

Примітка 1 пояснює умови застосування похідних слів до базових професій: 

До відома! «Похідні слова до професій (професійним назвам робіт) можуть 

застосовуватися за умови збереження галузевої й функціональної приналежності, 

кваліфікаційних уимог, виключення дублювання, збереження коду нової професії». 

(Примітка 1, Додаток В до Клпсифікатора професій) 

 

Отже, похідні назви професій (посад) можна утворювати за умови, що новоутворені такі 

професії (посади) не містяться у Класифікаторі як самостійні базові професійні назви робіт. 

Так,  від базової професійної назви роботи «Агроном» (2213.2)  працівник відділу кадрів, за 

необхідності, може утворити такі похідні  професійні назви як-от:  «Старший агроном» або 

«Провідний агроном» із тим же кодом. У той же час неможливо утворити похідну назву посади 

у вигляді «Головний агроном», оскільки вона вже міститься у Класифікаторі професій із кодом 

1221.1. Безумовно, практично неможливо передбачити усі зміни, що відбуваються в різних 



видах економічної діяльності, і врахувати напрямки використання тих або інших професій. З 

цих причин, а також з метою типізації умов праці у Додатку В існує Примітка 2, завдяки якій 

кадровики можуть розширювати базові професійні назви робіт шляхом додання до них  

термінів та слів, що уточнюють місце роботи, сферу діяльності, виконувані роботи за умови 

дотримання лаконічності викладання. 

До уваги! Неприпустимо при утворенні нової назви роботи розривати, скорочувати або міняти 

порядок слів у назві базової професійної назви роботи або дублювати її з іншим кодом. Слід 

також уникати застосування у новоутвореній професійній назві роботи  –  уточнень у дужках та 

написання слів через дефіс. 

Наприклад,  базові професійні назви робіт можуть бути розширені й примуть  такий вигляд : 

«Начальник відділу» – «Начальник відділу інформаційних технологій», «Операціоніст (банк)» – 

«Операціоніст відділу обслуговування юридичних осіб Ощадбанку», «Викладач вищого 

навчального закладу» – «Викладач кафедри теоретичної механіки» тощо. Однак. неправильним 

буде утворення від базової професійної назви роботи «Механік» (3115), нової у вигляді – 

«Механік автомобільної колони машин для прибирання територій населених пунктів». Чому?  

Річ у тому, що  у Класифікаторі професій наявна така посада як «Механік автомобільної колони 

(гаража)» (3115), яка й має виступати у даному випадку в якості базової. Тоді від неї можна 

утворити таку професійну назву роботи як, наприклад, «Механік автомобільної колони для 

прибирання територій» із тим же кодом.  

До відома! «Назви професій можуть бути розширені по необхідності повністю термінами й 

словами, що уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, за умови 

дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в КП або відповідних 

законодавчо-правових актах». 

(Примітка 2 , Додаток В до Класифікатора професій) 

Взагалі, наявність Примітки 2 (Додаток В) не слід сприймати як можливість розширювати 

(уточнювати) базові професійні назви робіт у масовому порядку : з міркувань престижності 

звучання, наддеталізації робочого місця  і т.п. Врешті-решт конкретні завдання та обов’язки 

працівника передбачаються посадовою (робочою) інструкцією, де можна відобразити деякі 

нюанси виконання обов’язків на реальному робочому місці. Так, якщо бухгалтер в організації 

виконує функції касира, то буде неправильним уточнювати назву його посади у вигляді 

«бухгалтер-касир», але завдання з касового обслуговування цілком можливо відобразити у 

посадовій інструкції цього бухгалтера. 

Тоді виникає запитання : коли кадровику доречно розширювати або уточнювати назву посади 

(професії) працівника? Використовувати положення Примітки 2 Додатку В доречно 

використовувати у випадках коли : 



● Уточнення пов'язані із наданням певних пільг. Так, внесення до базової професійної назви 

роботи. «Чистильник» (8162) уточнюючих слів «у виробництві хлору» та відповідний запис у 

трудовій книжці робітника є підставою для віднесення професійної назви роботи «Чистильник 

у виробництві хлору» до «Списку 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на 

підземних роботах з особиво шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких 

повний робочий день дає право на пенсіюза віком на пільгових умовах» (затверджено 

Постановою КМУ від 16 січня 2003 року №36) та відповідної пільги робітнику у вигляді 

додаткової відпустки.  

● Уточнення пов'язані із отриманням прав на виконання робіт підвищеної складності 

(відповідальності). Наприклад, уточнення, що застосовується приналежно до базової 

професійної назви роботи «Водій автотранспортних засобів» (8322) та внесення до трудової 

книжки працівника запису у вигляді «Водій автотранспортних засобів категорії Д» надає право 

такому водію перевозити на закріпленому автомобіл більше 8 пасажирів. 

● Потребує уточнення робоче місце працівника. Наприклад, професійна назва роботи 

«Бухгалтер централізованої бухгалтерії»  виникла завдяки використання уточнюючих слів до 

назви базової посади «Бухгалтер» (3433). 

● Розширення професійної назви роботи може бути пов’язаною із розміром заробітної плати. 

Так, розширення, що застосовується до базової професійної назви роботи «Інженер з 

нормування праці» (2412.2)  та відображає конкретні завлання та обов’язки працівника у 

вигляді «Інженер з нормування праці та організації виробництва» вказує на більш широке коло 

та рівень відповідальності працівника, що має відобразитися й на розмірі його заробітної плати. 

До уваги! Щоб уникнути зайвих уточнень, які дублюють завдання та обов’язки, що 

притаманні трудовій діяльності за базовою посадою, кадровику доручно проаналізувати 

кваліфікаційну характеристику базової професії. 

Наприклад, кваліфікаційна характеристика посади «Директор комерційний», що міститься у 

Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1, містить, серед 

іншого, завдання та обов’язки, щодо стратегічного розвитку організації. Тому недоречним буде 

розширення базової посади у вигляді «Директор комерційний та з питань стратегічного 

розвитку», хоча формально це не суперечить підходам Класифікатора професій щодо 

розширення назв професій, проте суперечить вимогам щодо лаконічності їхнього викладення. 

Зауважимо, що новостворені професійні назви робіт можна розділяти по категоріях, 

функціональних обов'язках, завданнях, кваліфікаційних вимогах і т.п.   

3. Професії (посади), що потребують конкретного визначення 

Класифікатор професій містить низку позицій, що узагальнюють або враховують варіанти 

використання споріднених, іноземних назв професій (посад): 



№ 

з/п 

Опис назв професій Приклад найменування професійної назви 

роботи 

Код 

1 Узагальнені (збірні) назви 

робіт, складові яких наведені у 

дужках: 

 

Директор (начальник) професійного 

навчально-виховного закладу (професійно-

технічного училища, професійного училища 

і т. ін.)  

1210.1 

Директор (ректор, начальник) вищого 

навчального закладу (технікуму, коледжу, 

інституту, академії, університету і т. ін.) 

 

1210.1 

2 Узагальнені (збірні) назви 

робіт, складові яких не 

обумовлюються 

Директор (начальник, інший керівник) 

підприємства 

1210.1 

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі 1224 

Майстер основної виробничої дільниці 1222.2 

Контролер пасажирського транспорту 4211 

3 Споріднені (однотипні) 

професійні назви робіт 

Завідувач аспірантури (інтернатури, 

ординатури, докторантури) 

 

1229.4 

Ювелір (ювелір-модельєр) 7313 

Машиніст автопідіймача (автодрабини) 

пожежного пересувного 

8333 

 Моторист (машиніст) 8340 

4 Професійні назви робіт, що 

виписані з іншомовним їх 

синонімом : 

 

Фахівець з методів розширення ринку збуту 

(маркетолог) 

2419.2 

Повірений морський (супервайзер) 3415 

Менеджер (управитель) із збуту 1475.4 

Чистильник приміщень (клінер) 5129 

Дизайнер (художник-конструктор) 2452.2 

5 Професійні назви робіт, до 

яких пропонуються 

уточнюючі доповнення 

наведені в дужках 

Директор комплексу (оздоровчого, 

спортивного, туристського) 

1210.1 

Завідувач пункту (заготовчого, 

приймального, навчально-консультативного, 

навчального і т. ін.) 

1229.7 

Аналітик систем (крім комп'ютерів) 2149.2 

Технік-дизайнер (будівництво) 3112 

Дегустатор (рекламна діяльність) 5220 

Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, 

пансіонату) 

5121 

Продавець (з лотка, на ринку) 5230 

Слід зазначити, що усі такі професійні назви робіт виписані у Класифікаторі професій 

укрупнено, вони можуть існувати у кожному із наведених варіантів. Однак, у разі застосування 

на практиці потребують конкретного визначення, а ті з них, що мають позначку «і т. ін.» 



можуть мати додаткові варіанти свого визначення. Для закріплення знань користувачів, 

наведемо ще декілька прикадів та зауважень з питання, утворення нових професыйних назв 

робіт : 

√ Професійна назва роботи як «Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)» виписується в 

кадровій документації або як «Фахівець з питань зайнятості», або як «Хедхантер» у залежності 

від того, який принцип корпоративного управління прийнято на підприємств; 

√ Використання лапок у професійній назві роботи виписано за принципом «загальновідомі 

слова», проте застосовувати такий підхід у трудових книжках, посадових (робочих) 

інструкціях, штатному розписі тощо не рекомендується.  

√ У разі, якщо є необхідність користуватися професійними назвами робіт зі скороченнями, 

наприклад, «Інженер з профадаптації», то запис із розшифруванням такого скорочення (тобто 

«Інженер з професійної адаптації») буде вважатися помилковим. 

 √  При використанні професійних назв робіт, що містять галузеву ознаку, вид діяльності, 

відношення до структурного підрозділу їх слід виписувати не в повному обсязі, а певну 

частку. Наприклад, такі професійні назви робіт як «Майстер з ремонту устаткування 

(транспорт, складське господарство, зв’язок)», «Завідувач господарства (лісового, 

лісомисливського, мисливського, ставового, рибоводного)», «Майстер дистанції (цивільних 

споруд, електропостачання та ін.)», «Завідувач відділу (бюро) оформлення проектних 

матеріалів», «Майстер буровий дільниці (служби, цеху)» тощо не виписуються в повному 

вигляді, а застосовуються з конкретними словами. Наприклад: 

а) відношення до структурного підрозділу підприємства: «Майстер буровий служби», або 

«Майстер буровий цеху», або «Майстер буровий дільниці»; 

б) вид діяльності: «Майстер з ремонту устаткування (транспорт)», або «Майстер з ремонту 

устаткування (складське господарство)», або «Майстер з ремонту устаткування (зв’язок)»; 

в) галузева ознака: «Завідувач господарства лісового», або «Завідувач господарства 

лісомисливського», або «Завідувач господарства мисливського», або «Завідувач господарства 

ставового», або «Завідувач господарства рибоводного» тощо. 

 √  Наскрізні (ті, що вживаються у багатьох видах економічної діяльності) професійні назви 

робіт.    Уточнення та розширення наскрізних професій керівного складу як, наприклад, 

«Головний інженер», «Головний економіст», «Головний енергетик», «Генеральний 

конструктор» краще робити в залежності від галузевої ознаки або виду діяльності, тоді як 

вказування відношення до структурного підрозділу відповідними уточнюючими словами 

робити недоцільно, оскільки такі назви посад вказують на головного працівника, який керує 

всім загальним напрямом або видом діяльності підприємства незалежно від підгалузевого 

спрямування певних окремих відділів, цехів, служб підприємства тощо. 

Що стосується таких наскрізних професійних назв робіт як «Фахівець», «Інженер-технолог», 

«Інженер» тощо, то вони є такими, що надають спроможності підприємству використовувати 

відсутні у Класифікаторі професій професійні назви робіт, якщо інше в ньому не передбачено. 

Це випливає з узагальнених трудових обов’язків відповідних працівників, з якими можна 

ознайомитися у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1. 



Трудові функції цих працівників є загальними для більшості видів економічної діяльності, вони 

можуть застосовуватися в різних галузях і на різних підприємствах. Таким чином, у разі 

відсутності у Класифікаторі професій необхідної для підприємства професійної назви роботи 

зазначені вище та інші можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, 

які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання 

лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у Класифікаторі професій чи відповідних 

законодавчо-правових актах. Наприклад, «Інженер-технолог з холодильних машин і установок» 

(2149.2), «Інженер з технічної експлуатації суден і суднового обладнання» (2149.2), «Фахівець 

із формування інтернет-сторінки періодичного видання» (3439) тощо. 

Як внести необхідну професію до Класифікатора професій? 

     У практиці кадрової роботи трапляються випадки, коли перегляд Класифікатора професій 

виявляє відсутність там професії, що повністю відповідала б покладеним на працівника 

обов'язкам, а специфіка і важливість виконуваних працівником завдань та обов’язків вимагає 

належного оформлення їх у трудовій книжці як основної професійної діяльності. Якщо до того 

ж, проблема з цією професією має галузеве значення, то користувачам  варто звернутися за 

роз'ясненнями або із пропозицією про внесення у Класифікатор професій нової професії в 

центральний галузевий орган державної влади у встановленому порядку, який передбачає таке : 

● Користувачі у разі виникнення питань, пов'язаних з введенням нових робіт (професій), 

повинні забезпечити вивчення кола і складності завдань та обов'язків відповідних працівників і 

можливість віднесення виконуваних ними завдань та обов'язків до професійних назв робіт, 

передбачених Класифікатором професій, керуючись чинними кваліфікаційними 

характеристиками професій та іншими нормативними документами. При цьому користувачі 

виходять з того, що в чинних кваліфікаційних характеристиках наводяться тільки основні 

роботи (посадові обов'язки). Конкретний зміст, обсяг і порядок виконання завдань та обов'язків 

працівників визначаються користувачами за допомогою робочих або посадових інструкцій, 

технологічних карт, регламентів тощо.  

● Робота, яку виконує працівник, може бути конкретизована (доповнена) новими 

завданнями та обов'язками, якщо ці завдання та обов'язки: 

— виконуються в межах робочого місця (зони обслуговування) працівника; 

— є подібними до робіт, які передбачені кваліфікаційними характеристиками, та іншими 

нормативними документами, пов'язаними з визначенням кола завдань і обов'язків відповідного 

працівника. 

● Якщо неможливо віднести нові роботи (професії) до професійних назв робіт, 

передбачених Класифікатором професій, користувач розроблює та обґрунтовує пропозиції 

щодо змін до Класифікатора професій. 

В обґрунтуванні мають бути зазначені конкретні причини неможливості віднесення 

нових робіт (професій) до професійних назв робіт, передбачених Класифікатором професій. 

● За необхідності здійснюються фотохронометражні спостереження з метою вивчення 

структури витрат робочого часу відповідних працівників та визначення кола найбільш 

характерних завдань та обов'язків, які вони виконують. 



Визначення складності нових завдань та обов'язків здійснюється шляхом їх порівняння з 

аналогічними характеристиками робіт, передбачених чинними кваліфікаційними 

характеристиками. Результати аналізу оформлюються у вигляді порівняльної таблиці, в якій 

наводяться відповідні коди та професійні назви робіт (професій), що порівнюються, а також 

завдання та обов'язки, найбільш характерні для цих робіт чи професій. За необхідності завдання 

та обов'язки розподіляються за тарифними розрядами відповідно до аналогічних характеристик 

і прикладів робіт, передбачених чинними кваліфікаційними характеристиками, а також 

наводяться дані про структуру витрат робочого часу, які одержані на основі 

фотохронометражних спостережень. 

 

                    

 




