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• Оцінка систем оплати праці, які використовуються на підприємствах,

відповідно до результатів соціологічного дослідження

• Переваги системи грейдування

• Порівняння класичного підходу до розробки тарифної системи та

процедури грейдування

• Поширені помилки під час розробки та запровадження системи грейдів на

підприємствах



Характеристика системи оплати праці згідно з результатами соціологічного 

дослідження

• 39 % респондентів визнають систему оплати праці справедливою

• 42 %  вважають винагороду конкурентною 

• 58 % респондентів назвали систему оплати праці прозорою

• 34 % задоволені розміром заробітної плати

• 56 % зазначили, що на розмір винагороди впливає складність робіт і обов’язків 

працівника 

• 57 % відзначили залежність винагороди від рівня розвитку компетенцій у працівника

• 52 та 43 % респондентів вказали на залежність винагороди від індивідуальних і 

колективних результатів праці



Підходи до проєктування основної заробітної плати, які 

використовуються на українських підприємствах
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Характеристики системи оплати праці

Класичний підхід до 

розробки тарифної 

системи

Грейдовий 

підхід
ЄТС

1. Задоволеність розміром заробітної 

плати
33 40 17

2. Справедливість системи оплати 

праці
37 51 17

3. Прозорість системи оплати праці 56 67 75

4. Залежність винагороди від 

складності робіт, обов’язків 
53 60 75

5. Залежність винагороди від рівня 

розвитку компетенцій у працівника
59 62 33

6. Залежність винагороди від 

індивідуальних результатів праці
51 60 17

Відповіді респондентів щодо задоволеності 

системою оплати праці  на підприємствах з різними підходами до проектування основної 

заробітної плати (%)



Показник (ознака) Класичне тарифне нормування Процедура грейдування

Основа проведення 

тарифікаційних 

процедур

Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій 

працівників

Результати оцінювання посад і робіт за 

низкою специфічних для підприємства 

факторів з урахуванням кваліфікаційних 

характеристик 

Критерії диференціації 

основної заробітної 

плати

Складність праці, необхідний 

рівень кваліфікації

Цінність посад/робіт, яка визначається за 

низкою факторів, зокрема складністю 

праці й рівнем кваліфікації 

Кількість розрядів/ 

кваліфікаційних груп/ 

грейдів

Кількість розрядів тарифної 

сітки залежить від складності 

робіт і визначається на основі 

Довідника. Кількість позицій у 

схемі посадових окладів 

визначається кількістю посад 

або кваліфікаційних груп

Кількість грейдів залежить від розмірів, 

організаційно-правової форми, 

фінансових можливостей підприємства 

тощо

Відмінності класичного підходу до розробки тарифної системи та 

процедури грейдування



• Незважаючи на відмінності класичного підходу до розробки тарифної системи та 

процедури грейдування, ці підходи не виключають один одного

• Стандартна процедура тарифікації має застосовуватися для професій робітників, а 

також посад керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців у частині 

врахування кваліфікаційних вимог

• Грейдування доповнює, а в окремих випадках заміняє стандартну, класичну процедуру 

тарифікації. 

• Грейдування є нічим іншим як процедурою тарифікації робіт

• На відміну від стандартних тарифікаційних процедур грейдування є досконалішою 

процедурою, яка дає змогу повніше врахувати індивідуальні потреби підприємства в 

диференціації основної заробітної плати

Співвідношення

класичного підходу до розробки тарифної системи та процедури грейдування



Поширені помилки під час розробки та запровадження системи 

грейдів на підприємствах (І)

• Відсутність адаптації методики до особливостей та потреб підприємства у разі використання 

консалтингових послуг для розробки системи грейдів

• Використання різних підходів до проєктування основної заробітної плати для різних категорій 

персоналу

• Використання різного набору факторів для оцінювання різних посад і робіт

• Використання занадто малої або великої кількості факторів для оцінювання посад і робіт 

(правило 7±2), відсутність описових характеристик факторів за рівнями оцінювання

• Оцінювання посад з урахуванням якостей і здобутків працівників, які їх обіймають

• Помилки під час формування грейдів (в один грейд потрапляють посади, які належать до 

різних категорій; посади, у яких занадто велика різниця в балах; занадто велика або занадто 

мала кількість грейдів)

• Спроба вписати уже наявну систему оплати праці (міжпосадових співвідношень в оплаті праці) 

у нову систему



Поширені помилки під час розробки та запровадження системи 

грейдів на підприємствах (ІІ)

• Відсутність або занадто велике (більше середніх значень) перекриття діапазонів оплати праці, 

встановлених для грейдів

• Недотримання порогу відчутності (менше 10%) під час встановлення міжпосадових 

співвідношень

• Орієнтація винятково на ринкові значення заробітних плат під час встановлення посадових 

окладів, тарифних ставок, окладів (забезпечення зовнішньої справедливості), унаслідок чого 

не забезпечується об’єктивна диференціація основної заробітної плати залежно від цінності 

посад і робіт, складності завдань і обов’язків (внутрішня справедливість)

• Відсутність критеріїв визначення індивідуальної (основної) заробітної плати працівників у 

межах розроблених діапазонів (вилок)

• Непрозорість системи оплати праці (брак належної системи інформування працівників)

• Ігнорування інструментів соціального партнерства
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