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ɍɩɨɪɹɞɧɢɤɢ
ɑɢɠɦɚɪɶ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ȱɜɚɧɿɜɧɚ ± ɞɨɤɬɨɪ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ
Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɸɪɢɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɚɜɚ ɬɚ
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɸɫɬɢɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ
ɀɭɪɚɜɥɶɨɜ Ⱦɦɢɬɪɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ± ɞɨɤɬɨɪ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɩɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɚɜɚ ɬɚ
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ
ɸɪɢɫɬɍɤɪɚʀɧɢ

ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ©Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣª
ɇ ȾɄɋɬɚɧɨɦɧɚɪɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ±Ʉ©ɐɟɧɬɪ
ɭɱɛɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢª±ɫ
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Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɹɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɽɸ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɫɿɦɚ ɫɭɛ ɽɤɬɚɦɢ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɬɨɳɨ
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɧɚɡɜɢ ɪɨɛɿɬ ɹɤɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɩɿɞɱɚɫɭɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɧɚɡɜɩɪɨɮɟɫɿɣɬɚɩɨɫɚɞɭ
ɡɜ ɹɡɤɭɡɪɨɡɜɢɬɤɨɦɧɨɜɢɯɜɢɞɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ

ɍȾɄ  
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ɐɟɧɬɪɭɱɛɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ

Класифікатор професій як документ призначений для застосування центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією
роботодавців України, усіма суб’єктами господарювання тощо.
Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано
застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв’язку з розвитком нових
видів економічної діяльності та технологій.
Класифікатор професій може забезпечувати вирішення таких завдань:
- здійснення розрахунків чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів
за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової
потреби в кадрах тощо;
- систематизація статистичних даних із праці за професійними ознаками;
- аналіз та підготовка до публікації статистичних даних, а також розроблення
відповідних прогнозів стосовно зайнятості населення, доходів, охорони праці, освіти,
перепідготовки кадрів, що вивільняються, тощо;
- підготовка статистичних даних для періодичних оглядів зі статистики праці, що
розробляються Міжнародною організацією праці (МОП);
- вирішення питань контролю й аналізу міжнародної трудової міграції,
міжнародного набору та працевлаштування працюючих.
Головною необхідністю для юридичних осіб є застосування положень класифікатора
кадровими службами (особливо при заповненні трудових книжок і формуванні штатних
розписів) – назви професій мають чітко відповідати Класифікатору професій. Так само
важливо застосування класифікатора при здійсненні бухгалтерського обліку і ведення
бухгалтерської звітності. Наказом від 15.05.2018 р. № 511 Мінфін затвердив зміни до
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ
виклавши його та форми ЄСВ-звітності у новій редакції. інформація, необхідна для
заповнення звітності, вибирається із покажчика професійних назв робіт (додатки А
(обов’язковий) або Б (довідковий)) Класифікатора професій ДК 003:2010.
Таким чином пропонуємо чинний Класифікатор професій ДК 003:2010 усім
зацікавленим читачам до вдумливої уваги.
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