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Постановка проблеми. Велику ува-
гу науковці приділяють саме зміс-
ту трудової функції . Застарілість 

законодавства, а також перехід держави до 
ринкової економіки потребує його відповід-
ної адаптації як у цілому, так і в частині, що 
стосується змісту трудової функції .

Стан дослідження. Теоретичною базою 
дослідження даної проблеми стали пра-
ці таких відомих учених: К.О. Абжанова,  
М.Г. Александрова, О.Т. Барабаша, Н.Б. Боло-
тіної, В.А. Глозмана, В.В. Жернакова, Р.З. Лів- 
шиця, Ф.М. Левіанта, В.В. Лазора, Ф.П. Не-
гру, О.С. Пашкова, П.Д. Пилипенка, В.І. Про- 
копенка, О.І. Процевського, С.М. Прилипко, 
О.І. Ставцевої, В.М. Толкунова, Є.Б. Хохло-
ва, Б.Ф. Хрустальова, О.М. Ярошенка та ін-
ших.

Метою статті є встановлення ключових 
елементів трудової функції і взаємозв’язку 
між ними.

Виклад основного матеріалу. Найчастіше 
в літературі зміст трудової функції працівни-
ка визначається шляхом установлення сторо-
нами в трудовому договорі: професії, спеці-
альності, кваліфікації для робітника і посади 
для службовця. На дуку І.В. Зубова, Б.С. Сти-
чинського, В.Г. Ротаня, законодавство Украї-
ни про працю до цього часу оперує поняттями 
спеціальності й кваліфікації для визначення 
сукупності обов’язків, що покладаються на 
окремого робітника, і терміном «посада» для 
окреслення комплексу робіт, що виконуються 
окремим службовцем [1, с. 240]. Підтримують 
таку думку і зарубіжні дослідники: К.Л. Тома-
шевський, А.О. Войтик пишуть, що «трудо-
ва функція працівника розкривається через 
чотири характеристики: професію, спеціаль-
ність, кваліфікацію, посаду» [2, с. 43].

На думку О.Є. Костюченка, для роз-
криття сутності трудової функції робітника 

слід виділити такі складники змісту тру-
дової функції працівника, як «рід трудової 
діяльності», «професія», «спеціальність», 
«кваліфікація», «посада» Ці всі поняття вза-
ємозалежні: зміст трудової функції впливає 
на визначення виду роботи та її складність; 
складність роботи залежить від кваліфікації 
та впливає на розмір зарплати; кваліфікація 
впливає на вид дорученої працівнику роботи. 
Із цього випливає, що визначення змісту тру-
дової функції працівника повинно бути інди-
відуалізовано [3, с. 356]. На наш погляд, така 
думка має право на існування, такий підхід 
досить детально розкриває логічну послідов-
ність і залежність одних елементів від інших.

Ми вважаємо, що першим елементом слід 
розглянути професію, оскільки від неї похо-
дять і залежать усі інші елементи трудової 
функції. У Довіднику кваліфікаційних ха-
рактеристик зазначено, що «професія – здат-
ність виконувати подібні роботи, які вимага-
ють від особи певної кваліфікації» [4].

Досить вдалу дефініцією, що розкриває 
поняття «професія», наведено правознавцем 
А.І. Станцевою: «Професія – це широка га-
лузь застосування праці, це комплекс спеці-
альностей, який вимагає певних теоретичних 
знань, практичних навичок, необхідних для 
виконання робіт» [5, с. 27].

Більш детально із цього приводу висло-
вили свою думку такі вчені, як С.М. При-
липко та О.М. Ярошенко: вони визначають 
професію як рід трудової діяльності людини, 
що володіє комплексом спеціальних знань, 
практичних навичок, одержаних шляхом 
спеціальної освіти, навчання чи досвіду, які 
дають можливість здійснювати роботу в пев-
ній сфері суспільного виробництва з ураху-
ванням різних форм власності чи господа-
рювання (наприклад, металург, будівельник 
тощо) [6, с. 295]. Із цих міркувань можна 
зробити висновок про те, що професія являє 
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собою один із основних елементів трудової 
функції.

Наступним ключовим елементом, що 
входить до змісту трудової функції, є спеці-
альність. На думку Л. А. Сироватської, спе-
ціальність – «рід (вид) трудової діяльності, 
що вимагає відповідних спеціальних знань і 
навичок, придбаних у процесі фахової освіти 
й практичного досвіду» [7, с. 131].

Є.А. Голованова зазначає, що спеціаль-
ність є складником професії й теж відтво-
рює поділ праці, але їй притаманний дещо 
менший обсяг знань і практичних навичок. 
Вона становить собою сукупність набутих 
працівником шляхом спеціальної підготовки 
й досвіду роботи знань, умінь і навичок, не-
обхідних для виконання певного виду трудо-
вої діяльності в межах тієї чи іншої професії  
[8, с. 13].

Такого самого висновку доходить М.Д. Бой- 
ко: спеціальність є «частиною трудової діяль-
ності в межах певної професії, що найбільш 
глибоко та всебічно опанована працівником. 
Спеціальність є основною ознакою, що харак-
теризує трудову функцію працівника, оскільки 
вона містить у собі спеціалізацію працюючих 
за професіями зі специфікою роботи в умовах 
певного виду діяльності (наприклад, учитель 
фізики, лікар-терапевт, водій автомобіля, слю-
сар, сантехнік). Але для визначення конкретної 
роботи, яку буде виконувати працівник, – ука-
зує автор, – необхідно враховувати також ква-
ліфікацію працівника» [9, с. 111].

Дещо іншого підходу до тлумачення дефі-
ніції спеціальність дотримуються М.І. Іншин 
і В.І. Щербина. На їхній погляд, це більш 
вузька сфера професійної діяльності в межах 
конкретної професії [10, c. 173]. Ці науковці 
встановили, що дане поняття залежить від 
конкретної професії, тому можна простежи-
ти, що всі елементи взаємопов’язані.

Наступним складником трудової функ-
ції, який відіграє ключову роль серед інших 
елементів, є кваліфікація. О.В. Смірнов вва-
жає, що під кваліфікацією слід розуміти сту-
пінь оволодіння трудящими теоретичними 
знаннями і практичним навичками для вико-
нання роботи за певною спеціальністю: «Ква-
ліфікація характеризує насамперед якісну 
сторону здатності працівника до праці, вона 
дає можливість визначити, якої складності 
роботу він в змозі виконувати» [11, c. 57].

Є.А. Голованова дійшла висновку, що 
кваліфікація визначається рівнем освіти 
і спеціалізацією. Необхідний рівень осві-
ти досягається завдяки реалізації освітніх, 
освітньо-професійних та освітньо-наукових 
програм підготовки і в цілому має відповіда-
ти колу й складності професійних завдань та 
обов’язків. Спеціалізація пов’язана як з кон-

кретною галуззю знань, використовуваними 
інструментами й устаткуванням, так і з про-
дукцією, яка виробляється, чи послугами, що 
надаються [8, c. 13].

Такий підхід у подальшому розвинули 
такі вчені, як С.М. Прилипко і О.М. Ярошен-
ко, які зазначають, що кваліфікація – це рі-
вень підготовленості, майстерності, ступінь 
готовності до виконання праці за визначе-
ною спеціальністю чи посадою, що визнача-
ється розрядом, класом чи іншими атеста-
ційними категоріями (наприклад, столяр ІІ, 
ІІІ розряду тощо). Кваліфікація є ступенем 
професійної навченості, тобто рівнем під-
готовки, досвіду і знань із певної спеціаль-
ності. У дипломі спеціаліста (молодшого 
спеціаліста) чи іншому документі про профе-
сійну підготовку кваліфікація визначається 
через назву професії (інженер-механік, еко-
номіст, токар, секретар-стенографістка тощо)  
[6, с. 295–296].

У результаті аналізу сучасного вітчизня-
ного законодавства встановлено, що в ньому 
(зокрема, у Довіднику кваліфікаційних ха-
рактеристик професій працівників) кваліфі-
кація характеризується як «здатність особи 
виконувати завдання й обов’язки певної ро-
боти». На нашу думку, таке визначення не є 
вдалим, оскільки виникає питання: як оці-
нювати слово «здатність» особи, яка виконує 
завдання й обов’язки певної роботи. Тому, на 
наш погляд, більш слушним є визначення, 
яке знайшло своє закріплення в інструкції 
«Про встановлення груп інвалідності». Дане 
поняття в акті розглядається як рівень за-
гальної і спеціальної підготовки працівника, 
що підтверджується встановленими законо-
давством документами (атестат, диплом, сві-
доцтво та ін.) [12].

Виходячи з відповідного аналізу наці-
онального законодавства доречно було б 
закріпити дане поняття на національному 
рівні і відобразити його в проекті трудового 
кодексу з урахуванням досвіду нормотворчої 
практики сусідніх країн. Наприклад, у ст. 1 
Трудового кодексу Республіки Білорусь ква-
ліфікація визначається як «рівень загальної 
та спеціальної підготовки працівника, що 
підтверджується встановленими законодав-
ством видами документів (атестат, диплом, 
свідоцтво та ін.)» [13].

Згідно з нашими міркуваннями, необхід-
но ввести такий елемент трудової функції, як 
спеціалізація, яка займатиме важливе місце 
в логічно побудованій структурі трудової 
функції.

Досить слушним є міркування К.М. Плєс- 
ньова, який визначає спеціалізацію як харак-
теристику відмінності окремих завдань ді-
яльності фахівця за ознаками різниці засобів, 
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продуктів та умов діяльності в межах спеці-
альності, як результат набуття працівником 
компетенцій, які дають йому змогу викону-
вати трудові функції, швидко адаптуватися 
до змін у професійній діяльності [14, с. 62].

Міжнародним департаментом стандартів 
для навчання, досягнення та освіти поняття 
«компетентність» визначається як спромож-
ність кваліфіковано провадити діяльність, 
виконувати завдання або роботу. При цьому 
ця конструкція містить набір знань, навичок 
і ставлень, що дають змогу особі ефективно 
діяти або виконувати певні функції, спрямо-
вані на досягнення певних стандартів у про-
фесійній галузі або певній діяльності.

Отже, професійною компетентністю є ре-
зультат набуття працівником компетенцій, 
які дають йому змогу виконувати трудові 
функції, швидко адаптуватися до змін у про-
фесійній діяльності. До основних компонен-
тів професійної компетентності належать: 
здатність аналізувати та використовувати 
інформацію, передбачати, володіння зна-
ннями, креативність, ініціативність, само-
стійність, самоконтроль, здатність діяти й 
виконувати поставлені завдання, здатність 
виконувати функції фахівця відповідно до 
вимог суспільства.

На нашу думку, компетентність не слід 
відносити до елементів трудової функції, 
оскільки даному поняттю більше притаман-
на така категорія, як оцінка працівника з 
боку роботодавця, яка не належить до еле-
ментів трудової функції.

Уведення такого поняття обумовлюється 
таким. Якщо взяти до уваги професію ліка-
ря, то можна простежити, що у даній сфері 
виокремлюються спеціалізація, яка здобува-
ється в умовах обов’язкової післядипломної 
освіти шляхом проходження інтернатури. 
Спеціалізація проявляється таким чином, 
наприклад: напрям – медицина, професія 
– лікар, спеціальність – лікувальна справа, 
спеціалізація – анестезіологія [15].

Спеціалізація пов’язана як із відповід-
ною галуззю знань, використовуваними ін-
струментами чи устаткуванням, так і з про-
дукцією, яка виробляється, або послугами, 
що надаються, і відповідає певною мірою 
деталізованому колу професійних завдань та 
обов’язків [4].

На думку вченого О.Ю. Оболенського, 
посада – первинний осередок, вихідна орга-
нізаційно-структурна одиниця державних 
органів, державних підприємств, установ, 
організацій, що визначає службове місце і 
становище учасників управлінського про-
цесу. Водночас поняття «посада» можна 
розглядати як одну з ознак організацій-
ного та правового становища державного 

службовця, оскільки правовими актами 
компетентних органів визначаються її на-
зва, місце у службовій ієрархії, порядок 
заміщення; вона включається у штатний 
розпис, в єдину номенклатуру державних 
посад [16, с. 273].

Наступним досить вдалим міркуванням 
із цього приводу є думка А.І. Турчинова про 
те, що соціальна сутність посади може бути 
виражена через її рольове визначення, її ді-
яльнісний зміст. За такого підходу посаду 
можна визначити як установлену (сконстру-
йовану) соціальну роль, яка виконується лю-
диною в державних, суспільних, приватних 
організаціях, на підприємствах, установах 
[17, с. 114].

Дещо іншу думку висловлює О.С. Коко-
винін, який зазначає, що посада – це «вихід-
на організаційно-структурна одиниця дер-
жавного органу, котра містить у собі частину 
його компетенції» [18, с. 35].

Також слід звернути увагу на те, що по-
сади також бувають різні за своїм галузевим 
призначенням. Усі посади в органах держав-
ної влади поділяються на адміністративні, 
політичні, патронатні

Такої думки дотримується й О.І. Пархо-
менко-Куцевіл, яка констатувала, що у ви-
значення «посада» закладено такі складники: 
чітко визначено трудові функції та соціальні 
ролі, а також ступінь потенційної довіри, по-
тенційної відповідальності, влади. Ці складо-
ві формально через нормативно-правові акти 
закріплюються за певною посадою і станов-
лять її зміст [19, c. 263].

На практиці залишається не вирішеною 
проблема щодо посад, які не визначені в 
класифікаторі професій. Суть цієї проблеми 
полягає в тому, що на практиці досить часто 
трапляються випадки, коли роботодавець 
приймає на роботу і призначає працівника на 
посаду (таку як офіс-менеджер, бухгалтер-
касир, тощо), яка не відображена в класифі-
каторі професій. Як наслідок, найменування 
посади не відповідає виконуваній роботі – в 
цьому разі відбувається порушення з боку 
роботодавця трудового законодавства сто-
совно обумовленої трудовим договором тру-
дової функції працівника.

Висновки

Таким чином, структурні елементи тру-
дової функції мають велике значення як для 
працівника, так і для роботодавця. Ці еле-
менти тісно пов’язані між собою і походять 
один від одного. Відсутність будь-якої скла-
дової призводить до порушення принципу 
визначеності трудової функції, що у свою 
чергу тягне до порушення умов трудового 
договору.
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Статья посвящена исследованию подходов к установлению ключевых элементов трудовой функ-
ции. На основе результатов исследования ученых в данной сфере, а также с учетом действующего 
законодательства установлены все необходимые структурные элементы трудовой функции, выяс-
нена взаимосвязь между ними.
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ность, специализация, должность, компетенция.

The article studies approaches to key elements of the work function. Based on the research of scientists this 
area, as well as the current legislation established the necessary structural elements of the work function and 
promoted the relationship between them.

Key words: labor contract, labor function, profession, qualifications, specialty, specialty, position, 
competence.


