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У статті розглянуті питання класифікації 
персоналу підприємства. Порівняно декілька 
визначень поняття «персонал». Уточнено 
сутність поняття «персонал» з урахуван-
ням змін у сучасному суспільстві. Визначені 
групи персоналу за різними ознаками. Наве-
дено ознаки таких груп, а також названо їхні 
характерні риси та види діяльності. Порів-
няно такі групи персоналу, як «сумісник» та 
«фрілансер». Внесені уточнення у класифі-
кацію персоналу за розташуванням робо-
чого місця, у тому числі розглянуто питання 
віддаленої роботи. Надано рекомендації для 
уточнення класифікації. Уточнено поняття 
таких категорій персоналу, як «робітник 
на постійній основі», «сумісник», або «пер-
сонал за сумісництвом», а також «фрілан-
сер». Проаналізовані терміни запропоновано 
включити до законодавчої бази України. 
Надана інформація може бути використана 
для оптимізації діяльності організацій та 
установ. Було надано роз'яснення щодо кла-
сифікації персоналу за місцем розташування 
робочого місця, включаючи питання дис-
танційної роботи. Надано рекомендації для 
уточнення класифікації. 
ключові слова: персонал, класифікація пер-
соналу, фрілансер, сумісник, віддалена праця.

В статье рассмотрены вопросы классифи-
кации персонала предприятия. Сравнено 

несколько определений понятия «персо-
нал». Уточнена сущность понятия «пер-
сонал» с учетом изменений в современном 
обществе. Определены группы персонала 
по различным признакам. Приведены при-
знаки групп, а также названы их харак-
терные черты и виды деятельности. 
Сравнены такие группы персонала, как 
«совместитель», «фрилансер». Внесены 
уточнения в классификацию персонала по 
расположению рабочего места, в том числе 
рассмотрены вопросы удаленной работы. 
Даны рекомендации для уточнения класси-
фикации. Уточнено понятие таких катего-
рий персонала, как «рабочий на постоянной 
основе», «совместитель», или «персонал 
по совместительству», а также «фрилан-
сер». Проанализированные термины пред-
ложено включить в законодательную базу 
Украины. Предоставленная информация 
может быть использована для оптимиза-
ции деятельности организаций и учрежде-
ний. Были даны разъяснения по классифи-
кации персонала по месту расположения 
рабочего места, включая вопросы дистан-
ционной работы. Даны рекомендации для 
уточнения классификации.
ключевые слова: персонал, классификация 
персонала, фрилансер, совместитель, уда-
ленная работа.

The article deals with the classification of personnel of the enterprise. A comparison of several definitions of the concept of personnel. Clarified the essence 
of the concept of personnel with the changes in modern society. Certain groups of staff on various grounds. The signs of the groups are given, and their 
characteristic features and activities will be named. Analyzed such personnel groups as "part-time", "freelancer". Considered the structure of personnel by 
categories. There are various approaches to the classification of personnel depending on the profession or position of an employee, managerial position, 
category of employees. The clarifications were made in the classification of personnel by location of the workplace, including the issues of remote work. 
Recommendations are given to clarify the classification. The notion of such categories of personnel as permanent worker, part-time worker, or part-time 
personnel, as well as such category of personnel as freelancer is clarified. Analyzed the timing of proposed to include in the legislative framework of 
Ukraine. The information provided can be used to optimize the activities of organizations and institutions. At the enterprise level, for the reorganization of 
the personnel structure, it is necessary to know and understand the personnel structure, its classification features. This will allow organizing the work of the 
organization more effectively. An employee who works on a permanent basis works on the basis of an employment contract. The partners, in accordance 
with the Labor Code, conclude an additional, in addition to the main, employment contract with the employer. Freelancers do not enter into an employment 
contract as a staff of the enterprise. Often, all these workers perform temporary work. Legally they are most often designed as private entrepreneurs. It can 
also be citizens of other countries. Citizens of Ukraine under such a scheme can carry out work for employers of other countries. The presented personnel 
classification will improve the efficiency of the enterprise. in many cases, the use of freelancers and remote workers can reduce the cost of the enterprise. 
Collaboration with a freelancer will significantly reduce the cost of work, since an additional link in the person of the contractor company is excluded.
Key words: personnel, personnel classification, freelancer, part-time worker, remote work.

осоБливості класифікаціЇ Персоналу в сучасниХ умоваХ
FEATURES OF CLASSIFICATION OF PERSONNEL IN MODERN CONDITIONS

Постановка проблеми. Питання класифікації 
персоналу виникають під час розроблення систем 
оплати праці, методів мотивації персоналу, заходів 
менеджменту персоналу. Також така класифікація 
дуже необхідна для удосконалення законодавства 
в сучасних умовах з урахуванням розвитку науково-
технічного прогресу. Також ця класифікація може 
бути підґрунтям для розроблення системи KPI. Тому 
питання групування персоналу є дуже актуальним.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання персоналу та ефективності його праці 
було розглянуто у великій кількості робіт, у тому 
числі це праці І. Гришової [1], В. Догадіної [2], 
І. Ковтун [3], В. Лисак, О. Комарніцької [4], А. Лобзи, 
Н. Черниш [5], І. Мінчинської [6], М. Руденко [7], 
М. Симочко [8] тощо.

У теорії і практиці управління часто вжива-
ються терміни «персонал», «кадри», «праців-
ники». Часто між ними проводиться аналогія і не 
наводяться відмінності. У багатьох літературних 
джерелах персонал визначають як «сукупність 
працівників певних категорій і професій, зайнятих 
загальною виробничою діяльністю, спрямованою 
на отримання прибутку або доходу та задово-
лення своїх матеріальних потреб» [9].

Керівник авторського колективу Ю. Одегов [10] 
відносить до персоналу організації усю сукупність 
фізичних осіб, що перебувають з організацією як 
юридичною особою у правовідносинах, які регу-
люються договором найму. Також вони володіють 
певними якісними характеристиками, що дають 
змогу забезпечити досягнення цілей організації. 
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Персоналом організації називаються всі особи, які 
працюють в організації.

Постановка завдання. Мета статті – проаналі-
зувати підходи до класифікації персоналу. Надати 
рекомендації щодо удосконалення цієї класифіка-
ції з урахуванням сучасного розвитку суспільства.

виділення не вирішених частин загальної 
проблеми. У статті наведено аналіз підходів до 
класифікації персоналу з урахуванням сучасних 
тенденцій. Класичні підходи до персоналу не вра-
ховують сучасного стану розвитку науки та тех-
ніки, а також розвитку віддаленої праці та різних 
видів сумісництва.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Істотна ознака персоналу – наявність у нього тру-
дових правовідносин із роботодавцем. Ще одна 
важлива ознака – володіння певними якісними 
характеристиками, такими як здатності (наявність 
конкретних знань і професійних навичок, досвіду 
роботи у певній сфері діяльності); мотивації (коло 
професійних і особистих інтересів, прагнення зро-
бити кар’єру, потреба у професійному та особис-
тому самореалізації); властивості (наявність психо-
логічних, інтелектуальних, фізичних якостей) [10].

Під кадрами розуміється «соціально-еконо-
мічна категорія, що позначає постійний, штатний 
склад працівників, тобто працездатних громадян, 
які перебувають у трудових відносинах із держав-
ними, кооперативними, приватними тощо підпри-
ємствами, фірмами, організаціями, установами». 
На думку А.П. Єгоршина [9], до персоналу необ-
хідно відносити усіх працівників (трудовий колек-
тив), що виконують виробничі чи управлінські 
операції, зайняті переробкою предметів праці 
з використанням засобів праці. Тобто за цим визна-
ченням до персоналу слід відносити не тільки 
основних працівників, а й персонал, що працює за 
сумісництвом або іншими гнучкими формами.

Насамперед варто звернути увагу на струк-
туру персоналу за категоріями. Є різні підходи до 
класифікації персоналу залежно від професії чи 
посади працівника, керівної посади, категорії пра-
цівників. Базовою є класифікація за категоріями 
працівників, наведена у табл. 1.

До складу промислово-виробничого персоналу 
(персоналу основних видів діяльності) належать 
ті, хто працює в основних і допоміжних, науково-
дослідних та конструкторських підрозділах, апа-
раті керування, зайняті створенням продукції чи 
послуг, здійснюють обслуговування цих процесів.

До непромислового персоналу (персоналу не 
основних видів діяльності) належать працівники, 
що не беруть участі у випуску продукції. Вони 
займаються забезпеченням і обслуговуванням 
підприємства. Це працівники, зайняті в транспорт-
ному, складському господарстві, комунальному 
обслуговуванні, сфері соціального забезпечення 
та інших невиробничих підрозділах.

Таблиця 1
категорії персоналу

ознака види
– за відношенням 
до основного виду 
діяльності організації

– промисловий персонал
– непромисловий персонал

– за функціями

– робітники
– керівники
– службовці
– фахівці
– технічні виконавці
– охорона
– учні

– за відношенням 
до підприємства

– на постійній основі
– сумісники 
– фрілансери

– за розташуванням 
робочого місця

– ті, що працюють на території 
підприємства
– ті, що працюють віддалено
– ті, що не мають постійного 
робочого місця

Робітники, або основний персонал, здійснюють 
трудову діяльність у напрямі діяльності організа-
ції. Вони дають можливість випускати більшу час-
тину продукції, здійснювати її обмін, збут і сервісне 
обслуговування.

Керівники здійснюють функції загального управ-
ління організацією загалом. У більшості робіт їх 
поділяють на три рівні: вищий (організації зага-
лом), середній (основних структурних підрозділів), 
низовий (працює з виконавцями). До керівників від-
носять також їхніх заступників і головних фахівців. 
До них також належить персонал, що виконує інші 
управлінські функції. Це може бути співробітник 
фінансового відділу. Сьогодні вони відіграють дуже 
важливу роль у функціонуванні підприємства.

Найбільш численною групою персоналу після 
робітників є фахівці. Вони зайняті створенням 
і впровадженням у виробництво нових техноло-
гій, а також розробленням варіантів вирішення 
окремих виробничих і управлінських проблем, 
вирішення яких входить у компетенцію керівників. 
Це – економісти, юристи, інженерно-технічні пра-
цівники та їхні помічники.

До технічних виконавців належить персонал, 
що здійснює підготовку й оформлення докумен-
тів, облік, контроль, господарське обслуговування 
(наприклад, касири, діловоди, архіваріуси, комен-
данти тощо).

Учні – нечисленна категорія персоналу, що 
проходить виробниче навчання безпосередньо на 
робочих місцях.

Працівники пожежно-сторожової охорони 
забезпечують на підприємстві пожежну безпеку, 
стежать за станом і справністю протипожежних 
засобів і виконують функції охорони промислових 
підприємств.

Залежно від того, у яких правовідносинах із під-
приємством перебуває працівник, він може бути 
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штатним працівником, сумісником або позаштат-
ним працівником.

Працівник, що працює на постійній основі, пра-
цює на основі трудового договору. В організації 
зберігається його трудова книжка.

Сумісники, відповідно до кодексу законів про 
працю, укладають додаткову, крім основної, тру-
дову угоду з роботодавцем. Трудова книжка за 
такої угоди не ведеться.

Фрілансери не укладають трудову угоду як 
персонал підприємства. Їхня трудова діяльність 
оформляється іншим чином, наприклад шляхом 
укладання договорів про надання послуг, вико-
нання робіт тощо. Частіше за все ці працівники 
виконують тимчасову роботу. Юридично вони 
часто оформлені як приватні підприємці. Також 
це можуть бути громадяни інших країн. Грома-
дяни Україні за такою схемою можуть виконувати 
роботи для роботодавців інших країн.

Слід також дещо доповнити класифікацію пер-
соналу залежно від місця роботи. Сьогодні дуже 
розповсюдженою стає робота вдома або на влас-
ному обладнанні. У конвенціях Міжнародної орга-
нізації праці цей вид праці має назву надомної. 
У нормативній базі України такого поняття немає. 
Для цього виду праці у національному законодав-
стві не встановлені нормативи тривалості робочого 
часу, гарантії щодо оплати праці та умов праці.

висновки з проведеного дослідження. Сьо-
годні законодавство у сфері праці не враховує усіх 
змін на ринку праці під впливом науково-техніч-
ного прогресу. Інколи ці зміни відбуваються досить 
швидко, але вони потребують швидкої реакції 
з боку влади. Тому законодавство повинно бути 
доповнено такими визначеннями, як «фрілансер», 
«віддалена праця».

На рівні підприємства для реорганізації структури 
персоналу необхідно добре знати та розуміти струк-
туру персоналу, її класифікаційні ознаки. Це дасть 
змогу ефективніше організувати роботу організації.
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FEATURES OF CLASSIFICATION OF PERSONNEL IN MODERN CONDITIONS

The purpose of the article. The article deals with the classification of personnel of the enterprise. A com-
parison of several definitions of the concept of personnel. Clarified the essence of the concept of personnel 
with the changes in modern society. The signs of the groups are given, and their characteristic features and 
activities will be named. Analyzed such personnel groups as "part-time", "freelancer". Considered the structure 
of personnel by categories. There are various approaches to the classification of personnel depending on the 
profession or position of an employee, managerial position, and category of employees.

Questions of personnel classification arise during the development of remuneration systems, methods of 
motivation of personnel, measures of personnel management. Also, such a classification is very necessary 
for the improvement of legislation in modern conditions, taking into account the development of scientific 
and technological progress. Also, this classification may be the basis for the development of the KPI system.  
Therefore, the question of staffing is very relevant.

Methodology. The study is based on data on the staff of the organization, collected from various sources, 
including statistics, legislation, internal documentation of enterprises.

Results. Today, labor legislation does not take into account all changes in the labor market under the 
influence of scientific and technological progress. In some cases, these changes occur fairly quickly, but they 
require a quick response from the authorities. Therefore, the legislation should be supplemented by such defi-
nitions as "freelancer", "telework".

At the enterprise level, for the reorganization of the personnel structure, it is necessary to know and under-
stand the personnel structure, its classification features. This will allow organizing the work of the organization 
more effectively.

An employee who works on a permanent basis works on the basis of an employment contract. The part-
ners, in accordance with the Labor Code, conclude an additional, in addition to the main, employment contract 
with the employer.

Freelancers do not enter into an employment contract as a staff of the enterprise. Often, all these workers 
perform temporary work. Legally they are most often designed as private entrepreneurs. It can also be citizens 
of other countries. Citizens of Ukraine under such a scheme can carry out work for employers of other countries.

Practical implications. The presented personnel classification will improve the efficiency of the enterprise. 
in many cases, the use of freelancers and remote workers can reduce the cost of the enterprise. Collaboration 
with a freelancer will significantly reduce the cost of work, since an additional link in the person of the contrac-
tor company is excluded.

Value/originality. The clarifications were made in the classification of personnel by location of the work-
place, including the issues of remote work. Recommendations are given to clarify the classification. The notion 
of such categories of personnel as permanent worker, part-time worker, or part-time personnel, as well as such 
category of personnel as freelancer is clarified.


