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Альтернативою традиційних систем оплати праці, які не відповідають вимогам 

сучасності може стати система грейдів. Систему грейдів, яку державні структури 
США у 1962 р. створив американський експерт в сфері консалтингу Едуард  Хей. 
Грейдинг – це метод створення універсальної ієрархії посад (рангів) для всіх 
співробітників. [1] Дана система враховує рівень відповідальності, унікальності 
досвіду, знань і навичок, результативності діяльності працівників підприємства. 
Розглянемо основні етапи розробки грейдової системи оцінювання посад та оплати 
роботи на рис. 1 [2]. 

 

 
Рисунок 1 Етапи розробки грейдової системи оплати праці 

 
Система грейдів сприяє ефективному перерозподілу статей витрат та їх 

реструктуризації для підвищення ефективності організації. Динаміка росту витрат і 
видатків на оплату праці повинна бути пропорційною до росту ефективності 
персоналу.  

Опис посад 
посади описуються за результатами аналізу робіт, використовуються різноманітні методи 

аналізу робіт (інтерв’ювання, анкетування, спостереження і т.д.) 
 

Визначення цінностей посад 
 
аналітичні методи: факторний метод, метод 

бальної оцінки 
неаналітичні методи: ранжування, 

класифікація, метод парних порівнянь 
 

Побудова грейдів 

в залежності від кількості набраних балів (за факторно-бальною методикою) або 
встановленими рангами (за неаналітичними методами) посади можна розташувати в 
ієрархічному відношенні. Після цього необхідно їх об’єднати в кваліфікаційні групи  

Установлення міжкваліфікаційних співвідношень (посадових окладів) для кожного 
грейду 

після формування грейдів необхідно встановити діапазони для визначення основної 
(базової) заробітної плати для посад, що входили до кожного рівня. 

Упровадження системи грейдів 

положення про систему оплати праці відображаються у відповідних внутрішніх 
документах (колективний договір, положення про оплату праці й т.д.) 
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Варто зауважити, що головною перевагою системи грейдування є переклад 
нематеріального показника «цінність роботи співробітника» в грошовий еквівалент. 
Розглянемо переваги та можливості системи грейдування (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 Переваги системи грейдування  

 
Грейдова система Хея забезпечує зростання мотивації, тому що кожен працівник 

чітко знає, як можна вплинути на розмір своєї заробітної плати. Працівники, які 
працюють ефективніше отримують найбільше підвищення заробітної плати. 
Організація самостійно визначає, які фактори впливають на цінність посад і  
співробітники можуть бути впевнені, що система оплати справедлива, прозора 
завдяки цьому підтримується мотивація та підвищується лояльність. 

Прикладом ефективного застосування грейдингової системи в Україні є досвід 
міжнародної, публічної телекомунікаційної компанії Vodafone. Систему грейдів тут 
було впроваджено ще в 2005 році. Впровадження системи грейдів, починаючи з 
першого етапу і до початку використанння тривало рік, консультантом стала 
компанія Hey Group. За цей рік було проаналізовано положення компанії, проведено 
зустрічі з усіма керівниками і результатом стало оцінювання рівнів посад. Наслідком 
запровадження було те, що створена шкала оплати праці різних посад відповідала 
ринковим тенденціям, що дало змогу впорядкувати та зробити ефективнішим 
використання фонду оплати праці. 

Щоб вдосконалити систему грейдів потрібно виконати наступні рекомендації: 
1. використовувати пілотний проект системи оплати праці в одному підрозділі, а 

не її впроваджувати відразу на всьому підприємстві;  
2. проводити моніторинг ринку праці, змісту робіт та ін.; 

Переваги системи 
грейдування 

Для 
співробітника 

Для 
підприємства 

в цілому 
– оптимізація витрат на персонал, (переважно не за 
рахунок формального скорочення форм оплати 
праці);  
– вдосконалення оргструктури і штатного роз- 
кладу;  
– більш ефективне планування витрат на персонал;  
– спрощення адміністрування корпоративної 
системи матеріального стимулювання;  
– визначення допустимого розміру винагороди 
для нововведених посад 

– усвідомлення місця, яке займає його посада в 
існуючій ієрархії посад й оцінка її ролі для 
підприємства;  
– отримання справедливої винагороди за працю – 
залежно від рівня складності, відповідальності і т. п. 
виконуваної роботи;  
– оцінка перспективи кар’єрного зростання;  
– отримання можливості «горизонтального» 
кар’єрного розвитку; 
– зміна грейду і пов’язаного з ними рівня 
оплати праці 
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3. обов’язково висвітлювати інформацію про положення нової системи оплати 
праці; 

4. представники трудового колективу мають брати участь у розробці грейдової 
системи оплати праці. 

Отже, оцінюючи систему грейдів можна зробити висновок, що вона є логічною 
системою, доступною та набуває популярності в Україні як засіб розрахунку 
заробітної плати, але вона вимагає доопрацювання практичної сторони для отримання 
оптимального результату з використанням мінімальних ресурсів.  
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Головним елементом усієї системи організаційних перетворень підприємством є 

персонал, що може бути як об’єктом, так і суб'єктом управління. Персонал – це, 
насамперед, люди, що характеризуються складним комплексом індивідуально-
типових якостей і властивостей, серед яких соціально-психологічні відіграють 
важливу роль. Управління персоналом – багатогранний і винятково складний процес, 
що має специфічні особливості і закономірності.  

У наш час стреси, конфлікти, неконтрольовані ситуації на фірмах є досить 
поширеним і складним явищем, що впливає на продуктивність персоналу, його 
фізичний та психологічний стан та накладає відбиток на діяльності фірми та її 
авторитеті. Звільнення всіх працівників, котрі створюють чи можуть створити 
конфліктні ситуації – не вихід, не професійно втрачати кваліфікованих кадрів лише 
через їхні особливості характеру. Основним результатом управління конфліктними 
ситуаціями і стресами є формування шляхів попередження та способів розв’язання 
або усунення неординарних проблем. Злагоджена праця персоналу, спільна їх мета та 
цілі - запорука успіху будь-якого підприємства. Управління конфліктом являє собою 
цілеспрямований вплив на процеси конфліктної взаємодій, який прагне забезпечити 
конструктивне вирішення. 

Однією з причин, яка викликає конфліктні ситуації в організаціях, є стрес. Стрес 
(англ. stress – напруга) – стан організму, що виникає у відповідь на дію 
несприятливих зовнішніх або внутрішніх факторів. Він проявляється у формі 
напруження або специфічних пристосувальних реакцій. Стресостійкість як керівника, 
так і персоналу нижчих ланок управлінської структури, є запорукою вдалої, 
безконфліктної співпраці організації чи фірми. Розглянемо конфліктну ситуацію, яка 
викликана саме стресами персоналу: «заступник з кадрових питань та маркетингу 
перевантажений роботою у зв’язку суміщення посад». Даний стрес викликаний 


