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При  цьому  дієвих  стимулів  розвитку  корпоративних 
соціальних інвестицій з боку державної чи регіональної влади 
наразі в Україні немає. Але такі стимули можна імплементувати 
у механізм конкурсного відбору проектів, що претендують на 
різні  види  допомоги,  передусім  фінансової  та  організаційної. 
Критерії  вибору  до  сьогодні  залишаються  непрозорими, 
малоінформативними  для  потенційних  претендентів,  що 
стримує їх ініціативу та є ознакою невизначеності органів влади 
у пріоритетах розвитку.  

З цією метою необхідно на етапі оцінки бізнес‐проектів, що 
претендують  на  учать  у  програмах  державно‐приватного 
партнерства,  враховувати використання соціальних  інвестицій 
на власних підприємствах, що не обмежуються традиційними 
заходами соціального захисту. 

На  відміну  від  практики  забезпечення  переваг 
інвестиційним  проектам  з  найкращими  показниками 
економічної  ефективності,  використання  такого  підходу 
дозволить забезпечити конкурентні переваги проектам в яких, 
крім  економічної,  буде  враховано  також  соціальну  користь. 
Організаційно‐економічна підтримка підприємств, які не лише 
переслідують власний комерційний  інтерес,  але й вирішують 
актуальні для регіону проблеми, дозволить не лише послабити 
проблеми  державного  соціального  захисту,  але  й  створити 
комфортне  середовище  подальшого  розвитку  людських 
можливостей на засадах консенсусу інтересів бізнесу, влади та 
населення.  
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GRADING AS A TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF RESOURCES 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

У  статті визначено  сутність  грейдингу і охарактеризовано його  види. Визначено доцільність його використання для 
формування диференційованої системи винагородження працівників. Розглянуто основні переваги і недоліки грейдингу.    

 
В статье определена сущность грейдинга и охарактеризованы его виды. Определена целесообразность его использования 

для формирования дифференцированной системы вознаграждения работников. Рассмотрены основные преимущества и 
недостатки грейдинга. 

 
In this paper defined the essence of grading and its species are described. Feasibility of using it to create a differentiated system of 

remuneration of employees determined. The main advantages and disadvantages of grading are considered.  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Ключові слова: грейдинг, грейдинг посад, грейдинг працівників, система грейдів, диференційована система винагороди. 
Ключевые слова: грейдинг, грейдинг должностей, грейдинг работников, система грейдов, дифференцированная система 

вознаграждения. 
Keywords: grading, grading of posts, staff grading system grade, differentiated reward system. 
 

Постановка проблеми 
Для  рентабельного  функціонування  будь‐якого 

підприємства  необхідно  забезпечити  раціональне 
використання його ресурсів, в тому числі і трудових. При цьому 
ефективне управління персоналом не можливе без ефективної 
мотивації  працівників.  Однак,  системи  оплати  праці,  які 
використовуються  у  наш  час  на  більшості  вітчизняних 
підприємств, морально застаріли. Це прослідковується в тому, 
що вони не враховують ні специфіки роботи підприємства, ні 
різної  відповідальності,  ні  результатів роботи працівників, що 
займають ідентичні посади [1].  

Едвард Хей (американський експерт в області консалтингу) 
ще  в  40‐х  роках  минулого  століття  запропонував  при 
формуванні заробітної плати оцінювати не самого працівника, 
що  займає  ту  чи  іншу  посаду,  а  вагу  і  цінність  посади, 
незалежно  від  того,  хто  її  займає.  На  початку  1960‐х  рр.  він  
розробив    універсальну    модель    тарифної    сітки,    яка  
оцінювала  внесок  кожного  співробітника  в результативність 
роботи компанії. 

На даний час окрім Hay Group розробкою і впровадженням 
системи грейдів займаються такі компанії, як Watson Wyatt LLC 
та  New  Energy  and  Industrial  Technology  Development 
Organization.  

Дану систему оцінки посад та оплати праці використовують 
понад 7,5  тис.  великих  компаній США та Європи,  серед яких 
Kodak,  Pepsi,  IBM,  BMW,  а  також  понад  1,2  тис.  компаній  в 
інших  країнах  світу.  В  Україні  деякі  положення  цієї  системи 
використовують  «Інтертайп»,  Перший    Український  
міжнародний банк, UMC  і ВАТ «Азовсталь»  [1]. Однак, попри 
зростання уваги роботодавців до система грейдів все ще існує 
проблема  її  розробки  та  впровадження  на  вітчизняних 
підприємствах.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

 Дослідженням питань ефективності системи оплати праці  
 

 
займається  цілий  ряд  відомих  українських  вчених,  зокрема: 
Армстронг М.,  Болотіна Н.  Б.,  Грішнова О.  А.,  Єгоршин А.  П.,  
Кравченко М. А., Калина А. В., Лукaшевич В. М., Чемеков В. П. та 
інші. Серед зарубіжних вчених‐економістів виділяються праці: 
Дж. М.  Кейнса,  В. Майєра,  А. Маслоу,  К.  Р. Макконелла,    А. 
Маршалла,  Е. Мейо, П. Самуельсона та інші. Проте, грейдингу, 
як  важливого  інструменту  забезпечення  ефективності  оплати 
праці, не приділяється достатньо уваги. 

 
Мета статті 

Відтак,  метою  даної  статті  є  дослідження  грейдингу,  як 
одного  із  важливих  інструментів  управління  персоналом  у 
розрізі його переваг та недоліків, особливостей впровадження і 
доцільності використання.  

 
Виклад основного матеріалу 

Для  забезпечення  справедливої  диференціації  заробітної  
плати    важливе    значення  має  формування  кваліфікаційних 
груп  та  розробка  міжкваліфікаційних  співвідношень,  що  є 
основою  для  організації  оплати  праці  на  підприємстві  [2]. 
Практичним  інструментом  формування  диференційованої 
системи  винагороди  працівників  за  виконану  роботу  є 
грейдинг. Різні трактування даного поняття наведено на рис. 1.  

Як  бачимо,  в  основі  грейдування  лежить  грейд  (від  англ. 
grade  ‐  ступінь,  клас,  ранг)  ‐    це  група  посад,  які  мають 
приблизно  однакову  цінність  для  компанії.  Кількість  грейдів 
може варіюватись  від 5‐7  до 20.  Кожному  грейду  відповідає 
певний  розмір  окладу,  або  «вилка    окладів»,  яка  може 
періодично  переглядатись,  але  сама  система  грейдів 
залишається незмінною [1]. 

Система  оплати  праці  за  грейдами,  яка  успішно 
зарекомендувала  себе  закордоном  все  більшого  поширення 
набуває  і  в  Україні.    Основними  причинами,  які  спонукають 
вітчизняні компанії використовувати дану систему є її простота 
та зрозумілість (89% респондентів), а також хороші результати 
після впровадження (71%) (рис. 2). [3] 
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Рис. 1. Сутність грейдингу 

 
Виділяють  два  види  грейдингу,  кожен  з  яких  має 

особливості  в  оцінюванні  та  застосуванні    (рис.  3).  Грейдинг 
посад  застосовується  на  підприємствах,  де  є  посади  з 
фіксованими  і    чітко  прописаними  функціями;  де  різні 
працівники  можуть  займати  аналогічні  посади  і  виконувати 
аналогічні функції.  

Водночас,  грейдинг  працівників  використовують 
підприємства  на  яких  виконувані  функції  залежать  від 
кваліфікації та здібностей самого працівника, а не від посади. 
Тобто,  кожен  працівник  такого  підприємства  певною  мірою 
унікальний і, відтак, виконувані ним функції розглядаються як 
окрема посада [4, 5].  

Рис. 2. Причини популярності грейдингу 
Розробка  системи  грейдів  являє  собою  досить  складний 

процес. Для її реалізації насамперед необхідно проаналізувати 
організаційну структуру компанії і виділити всі ключові посади, 
які будуть оцінюватися.  

Це  особливо  важливо  для  організацій,  чий  прибуток 
залежить від діяльності лінійних фахівців (лікарів, програмістів, 

дизайнерів, робітників  і  т.д.).  Зазвичай нагородою кращому з 
них  стає  підвищення  до  керівної  посади.  Але,  отримуючи 
управлінця, організація втрачає майстрів своєї справи, на зміну 
якому  приходить,  як  правило,  недосвідчений  співробітник. 
Грейдинг же допомагає уникнути таких незручностей, оскільки, 
на відміну від вертикальної побудови кар'єри,  вона дозволяє 

ГРЕЙДИНГ – ЦЕ… 

метод створення універсальної ієрархії посад (рангів) для всього 

персоналу компанії 

система оцінки, що дозволяє визначити прийнятні для всіх працівників 

рівні компенсації на основі зіставлення відносної цінності для компанії 
різних ділянок  роботи (посад). 

процедура чи система процедур з оцінювання і ранжування посад, в  

результаті яких посади розподіляються на групи (грейди) відповідно до 

їх цінності для компанії. 
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будувати  кар'єру  горизонтально,  всередині  свого  рівня. 
Наприклад,  підвищення  працівником  кваліфікації 
відобразиться на рівні його оплати, оскільки  підвищиться вага  
фактора  знання,  і  зарплата  зросте,  незважаючи  на  те,  що  
працівник  буде залишатися  на  своїй  посаді [6].   

Так,  зокрема,  у  виробничій  або  науково‐дослідній 
організації  грейд  виробничого  персоналу  і  науковців  буде 
знаходитися відразу за грейдом керівників, а всі інші грейди, в 
тому числі менеджерів, адміністративного персоналу, юристів 
будуть знаходитися за ними. Це логічно, оскільки в основному 
саме    виробничий  персонал  та  науковці  створюють  додану 
вартість, за рахунок якої утримується увесь інший персонал. 

Впровадження системи грейдів є економічно виправданим 
на великих підприємствах (на думку деяких фахівців ‐ зі штатом 
не менше 500 осіб), так як  дозволить   підвищити   ефективність 
використання фонду оплати праці на 10‐20%. В основному це 
відбудеться за рахунок стандартизації при визначенні розміру 
базової  частини  зарплати,  чітких  правил  її  розрахунку,  та 
підвищення  окладів  залежно  від  підвищення  компетенцій 

працівників. При використанні даної системи є можливість або 
скоротити поточні витрати на  оплату  праці,  або  отримувати  
більшу   віддачу   від виплачуваної   співробітникам  заробітної  
плати [7].  

Зрозуміло, що  система  оплати  праці  за  грейдами має  не 
лише  переваги,  а  й  недоліки,  зокрема  тривалість 
впровадження,  суб’єктивний  підхід  при  оцінці  складових 
грейдів та ін. (табл.1).  

Також  грейдинг  вимагає  значних  витрат  не  тільки  на 
розробку, а й на підтримку та забезпечення його ефективного 
функціонування протягом тривалого часу.  

Тому  для  малих  підприємств  розробляти  систему 
грейдингу економічно недоцільно.    

Систему  грейдів  можна  побудувати,  як  звернувшись  в 
спеціалізовані  фірми,  так  і  самостійно,  використовуючи 
внутрішні  ресурси.  Термін  її  розробки становить від  трьох до 
шести  місяців  інтенсивної  роботи  (хоча  все  індивідуально  і 
залежить від чисельності персоналу і масштабу підприємства).  
 

Рис. 3. Види грейдингу 

ВИДИ ГРЕЙДИНГУ 

Грейдинг посад або робіт – 

це оцінювання і ранжування 

(розподілення за грейдами) посад, 

незалежно від того, які саме 
працівники їх займають 

(враховується цінність і важливість 
конкретних посад для підприємства)

Грейдинг працівників – 

це оцінювання і розподілення за 
грейдами працівників (враховується і 
цінність виконуваної роботи, і цінність 

самого працівника, яка залежить від рівня 

його кваліфікації, досвіду, майстерності 
та рівня його професійних компетенцій)

‐	необхідний	рівень	кваліфікації;	‐	складність	виконуваної	роботи;	‐	ступінь	відповідальності	посади;	‐	ступінь	самостійності;	‐	 вплив	 на	 стратегічні	 цілі	 і	кінцевий	 результат	 діяльності	підприємства;	‐	 важкість	 	 роботи	 (аналітичне	 і	комунікативне навантаження,

‐	ступінь	відповідальності;	‐	 вплив	 на	 кінцевий	 результат	діяльності	підприємства;	‐	кваліфікація;	‐	продуктивність	праці.	
 

Консалтингові компанії, або інші невеликі 
за чисельністю персоналу підприємства. 

Середні і великі виробничі, 
торговельні, збутові та інші 
підприємства

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

ПОСАДИ:                                                     ПРАЦІВНИКА: 
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Таблиця 1 
Переваги та недоліки впровадження системи  грейдингу [8]  

Переваги  Недоліки
� оптимізує організаційну структуру підприємства;
�  забезпечує  незалежну  оцінку  працівників  на 
предмет відповідності займаним посадам; 
�  дозволяє  визначати  взаємозв'язок  рівня  доходу 
працівника  на  конкретній  посаді  з  відносною 
цінністю  даної  посади  в  порівнянні  з  іншими 
існуючими на підприємстві; 
� забезпечує ефективну схему винагороди, включає 
оклади, соціальний пакет, премії; 
�  підвищує  мотивацію  персоналу,  стимулює  його 
розвиток; 
�  забезпечує  прозорість  перспектив  росту  для 
працівників; 
� скорочує плинність кадрів; 
�  зменшує  ефекти  «вигорання»  працівників,  які 
перебувають тривалий час на одній посаді. 

 

�  вимагає  значних  витрат  на  розробку,  впровадження  та 
підтримання в робочому стані; 
� потребує залучення великої групи експертів; 
� має тривалий термін впровадження; 
�  коректна  оцінка  посад  пов'язана  зі  значними  труднощами, 
тому що необхідно осмислити, для яких цілей  існує та чи  інша 
посада і які завдання виконує працівник, який її займає; 
�  розробка  умов  переміщення  між  грейдами  викликає 
проблеми  різного  характеру  (організаційні,  економічні, 
психологічні та ін.); 
�  виникають  проблеми  справедливої,  об'єктивної  оцінки 
параметрів, які важко піддаються формалізації; 
� існує велика ймовірність суб'єктивного підходу як при розробці 
та первісній оцінці складових грейдів (наприклад, часто має місце 
оцінка не посад, а конкретних працівників, які їх займають), так і в 
процесі  робочих  перевірок  відповідності  персоналу  рівню 
грейда; 
�  наявні  складності  забезпечення  об'єктивності  та  прозорості 
оцінки  викликають  емоційні  та  психологічні  проблеми,  що 
знижують мотивацію працівників. 

 
Крім  того,  варто  врахувати,  що  впровадження  системи 

грейдування потребує внесення змін у кадрову документацію 
підприємства  (колективний  договір,  трудові  договори, 
контракти  та  ін.).  КЗпП  України  визначає  зміст  трудового 
договору, що укладається з найманим працівником. При цьому 
є обов'язкові і необов'язкові (додаткові) умови. Умови оплати 
праці  (в  тому  числі  розмір  тарифної  ставки  або  окладу 
працівника,  доплати,  надбавки  і  заохочувальні  виплати) 
відносяться  до  перших.  Відповідно,  щоб  провести  зміни, 
необхідно  дотримуватись  певної  процедури.  У  випадку 
впровадження даної системи відбудеться зміна організаційних 
умов  праці.  Відтак,  визначені  сторонами  умови  трудового 
договору,  в  даній  ситуації,  не  можуть  бути  збережені  і 
допускається їх зміна за ініціативою роботодавця. 

Для  цього  роботодавець  зобов'язаний  повідомити 
працівника (у письмовій формі) не пізніше ніж за два місяці про 
зміни,  які  відбуватимуться  та  причини,  які  їх  спричинили. 
Надалі можливі два сценарії розвитку подій. У випадку, коли у 
працівника  в  результаті  впровадження  нової  системи  оплати 
праці  відбувається  збільшення  зарплати  він  погоджується  на 
нові умови і роботодавець готує додаткову угоду до трудового 
договору [9]. Проте, якщо у результаті нововведень, зарплата 
працівника  зменшується,  то  зрозуміло,  що  він  може  не 
погодитися  працювати  на  таких  умовах.  В  даному  випадку 
необхідно продемонструвати працівнику вигідність для нього 
таких  змін,  зокрема  за  рахунок  можливостей  подальшого 
кар'єрного  і,  відповідно,  фінансового  зростання.  Якщо  ж 
переконати не вдасться, то потрібно діяти згідно із законом ‐ у 
письмовій формі запропонувати працівникові іншу наявну в на  

 

 
підприємстві роботу (як вакантну посаду або роботу, відповідну 
кваліфікації працівника, так і вакантну нижчу  
посаду  або  нижчеоплачувану  роботу),  яку  працівник  може 
виконувати  з    урахуванням  його  стану  здоров'я.  При  цьому 
роботодавець  зобов'язаний  пропонувати  працівникові  всі 
наявні вакансії, які відповідають зазначеним вимогам.  

При відсутності зазначеної роботи або відмові працівника 
від запропонованої роботи трудовий договір припиняється. 

Важливо    зазначити,    що    перед    масштабним,  на  рівні 
всього  підприємства    впровадженням    системи  грейдування 
доцільно,  з   метою    апробації,  провести    її  впровадження    в  
декількох  відділах  і  у разі необхідності внести корективи. 

 
Висновки 

Отже,  завдяки  грейдингу  можна  «виміряти  невимірне», 
тобто  перевести  нематеріальний  показник  «цінність  роботи 
співробітника»  в  грошовий  еквівалент.  Тому,  система  оплати 
праці  за  грейдами  забезпечує  справедливу    диференціацію  
заробітку    працівників    залежно  від  цінності  займаної  ними 
посади для підприємства та дає змогу працівникам планувати 
розвиток своєї кар’єри на основі переходу до вищих грейдів з 
отриманням  більшої  винагороди.  Високий  мотиваційний 
потенціал  грейдингової  системи  сприяє  ефективному 
використанню трудового потенціалу працівників і, як наслідок, 
покращанню  кінцевих  результатів  діяльності  підприємства  та 
зростанню його прибутків.  
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THE LEGALIZATION TERRITORIAL COMMUNITY – THE FIRST PHASE EXPANSION OF ITS POWERS

 
____________________________________________________________________________________________________ 

Територіальна  громада  –  базовий  елемент  місцевого  самоврядування  в  Україні.  Створення  та  легалізації 
територіальної  громади  –  можливість  подальшого  захисту  своїх  прав  та  інтересів  кожного  громадянина  через 
місцеве самоврядування. 

 
Территориальная  община  –  базовый  элемент  местного  самоуправления  в  Украине.  Создание  и  легализации 

территориальной общины – возможность дальнейшей защиты своих прав и интересов каждого гражданина через 
местное самоуправление. 

 
Local  community  –  is  a  basic  element  of  local  self‐managemnt  in  Ukraine.  Creation  and  legalization  of  a  local 

community – is a possibility for protection of rights and interests of each citizen through the local self‐government in the 


