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У статті аналізується процес трансформації єдиної тарифної сітки в системі оплати праці в бюджетній сфері 

України і зокрема в галузі освіти. Описане місце тарифної системи в регулюванні заробітної плати в Україні. 

Розглянутий процес становлення тарифної системи в зарубіжній та вітчизняній практиці. Описаний сучасний стан 

єдиної тарифної сітки в системі оплати праці в бюджетній сфері та в галузі освіти безпосередньо.  
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку економіки актуальною стає побудова 

ефективної системи оплати праці не лише на 

окремому підприємстві, а й в конкретній галузі 

економіки і в усій бюджетній сфері. Як вітчиз-

няна, так і зарубіжна практика господарювання 

переконливо свідчать, що будь-які викрив-

лення в ефективній організації системи заробіт-

ної плати на підприємстві в її диференціації, 

мають негативні наслідки, адже вони призво-

дять до неповноцінного відтворення робочої 

сили, знижують мотиваційний потенціал опла-

ти праці. Тому побудова сучасної, об'єктивної 

системи оплати праці – умова виконання 

основних функцій, покладених на оплату праці, 

і, перш за все, відтворювальної, мотиваційної 

та соціальної. 

Сформований в Україні невисокий рівень 

оплати праці в бюджетній сфері і 

безпосередньо в сфері освіти негативно 

позначається на економічному розвитку країни, 

знижує продуктивність і якість праці. Виникає 

потреба в створенні більш досконалої системи 

оплати праці, яка б влаштовувала працівника, 

тим самим підвищуючи продуктивність його 

праці, дала б поштовх для розвитку 

інтелектуальної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Формування гідної системи оплати праці, 

дослідження її сутності, проблем і перспектив 

були розглянуті багатьма вітчизняними вченими 

і економістами. Різні точки зору були викладені 

О.А. Дороніною, А.М. Колотом, А.В. 

Ломоносовим, Г.С. Лопушняк, Ю.К. Сотченко, 

С.С. Цимбалюк, К.П. Якименко та ін..  

Ціла низка проблем формування сучасної 

тарифної системи оплати праці в бюджетній 

сфері потребують додаткового дослідження. 

Галузь освіти представляє найбільший інтерес і 

потребує особливої уваги, оскільки є основою 

для формування інтелектуального потенціалу 

країни.  Залишається безліч питань, пов'язаних 

з визначенням сутності і особливостей 

формування єдиної тарифної сітки у сучасних 

українських умовах.  

Постановка завдання. Метою цієї статті є 

характеристика процесу трансформації єдиної 

тарифної сітки в системі оплати праці в 

бюджетній сфері акцентуючись на галузі освіти. 

Основні результати дослідження. 

Важливе місце в регулюванні заробітної плати 

в Україні займає тарифна система оплати праці, 

яка виступає як сукупність взаємопов'язаних 

елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, 

схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних 

характеристик. Тарифна система використовується 

для розподілу робіт і працівників залежно від 

складності роботи і кваліфікації працівника за 

розрядами тарифної сітки. 

До 60-х рр. XX ст. традиційною була 

відрядна форма оплати праці. Проте в умовах 

сучасної науково-технічної революції ця форма 

поступово втратила свою ефективність. 

Переведення робітників на погодинну форму 

оплати, не пов'язану функціонально з випуском 

продукції, призводить до посилення проблеми 

підвищення продуктивності праці [18]. 

В середині 70-х рр. XX століття концепція 

гнучкого тарифу зайняла значне місце в теорії і 

практиці організації заробітної плати. 

Відповідно до цієї концепції тариф може нести 

основне мотиваційне навантаження. У цій 

системі в якості оптимальної структури 

заробітної плати використовувалась така 
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структура, яка має наступні співвідношення: 

тариф – 85%; періодична премія за індивідуальні 

досягнення – 10%; премія за результати 

діяльності підприємства в цілому – 5% [20]. 

Одним з варіантів використання концепції 

гнучкого тарифу є система контрольованого 

денного виробітку, яка була розроблена фран-

цузьким економістом Г. Лажуані. Відповідно 

до цієї концепції для кожного кваліфікаційного 

розряду встановлюються три рівні тарифних 

ставок в залежності від виробітку робітника: 

нормальний, що характеризує середній рівень 

інтенсивності праці; низький – менше, ніж 95% 

норми; високий – понад 105% від норми [20].  

Основні принципи аналітичної оцінки 

складності праці в балах вперше були розроблені 

в США, Німеччині, Італії, Франції. У країнах 

Східної Європи (Польща, Угорщина, Болгарія, 

Чехія, Словаччина) були розроблені в тій чи 

іншій мірі аналогічні системи оцінки складності 

праці, які отримали в них велике поширення.  

За винятком установ і організацій бюджетної 

сфери, практично єдина тарифна сітка ніде не 

знайшла застосування. Як показали дослідження, 

незважаючи на явну перевагу єдиної тарифної 

сітки і позитивний досвід її застосування в країнах 

з розвиненою ринковою економікою (Франція, 

Японія, Німеччина та ін.) і в країнах Східної 

Європи (Болгарія, Польща, Угорщина), соціально-

економічна криза, що охопила Україну, не 

дозволила застосувати єдину тарифну сітку в 

промисловості. Крім того, після розпаду СРСР, в 

Україні різко скоротилася, а за окремими 

напрямами і припинилася зовсім науково-

дослідницька робота в галузі праці. Підприємства 

та організації не забезпечуються методичними 

розробками, рекомендаціями щодо розробки та 

застосування єдиної тарифної сітки як на рівні 

галузей (підгалузей), так і на рівні підприємств.  

Вивчення практики формування і реалізації 

тарифних ставок в країнах з розвиненою ринко-

вою економікою і в країнах Східної Європи 

показало, що в них єдина тарифна сітка на рівні 

галузей знайшла широке застосування, так як за 

твердженням вчених і фахівців цих країн вона 

відповідає вимогам більш ефективної 

організації оплати праці всіх категорій 

працівників, стимулює підвищення рівня 

кваліфікації та творче ставлення до роботи [16]. 

При побудові єдиних галузевих тарифних сіток 

в країнах Східної Європи були використані 

методи аналітичної оцінки складності робіт і 

класифікації працівників залежно від рівня 

кваліфікації та значущості посадових обов'язків 

з урахуванням такого чинника диференціації 

оплати праці, як попит на робочу силу. 

Розробка методичних основ побудови 

єдиної тарифної сітки в колишньому СРСР 

була розпочата наприкінці 80-х рр. минулого 

століття Інститутом праці. В основу цієї єдиної 

тарифної сітки покладені наступні принципи: 

1. Принцип включення в єдину тарифну 

шкалу всіх категорій персоналу. 

2. Принцип групування професій і посад 

службовців за ознакою спільності виконуваних 

функцій. 

3. Принцип віднесення робітників до розрядів 

єдиної уніфікованої сітки за ознакою складності 

виконуваних функцій. Тарифікація робіт і 

професій робітників передбачає віднесення їх до 

шести (а подекуди і до восьми) розрядів.  

4. Принцип встановлення тарифної ставки 

першого розряду в розмірі, який відповідає 

«заводському» рівню мінімальної заробітної 

плати [16]. 

Система оплати праці в бюджетній сфері з 

моменту проголошення незалежності України 

неодноразово піддавалася змінам. За цей період 

двічі був здійснений перехід від оплати праці за 

встановленими в абсолютних сумах 

посадовими окладами до оплати праці на базі 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. 

Перша спроба у 1993 ріці була невдалою. У 

результаті цього заробітна плата некваліфікованих 

працівників бюджетної сфери поступово 

наблизилася до рівня заробітної плати спеціалістів. 

Указом Президента України у 2000 р. була 

затверджена Концепція подальшого 

реформування оплати праці в Україні. Ця 

Концепція визначила, що удосконалення оплати 

праці в бюджетній сфері має здійснюватися 

шляхом встановлення оптимальної 

диференціації тарифних ставок посадових 

окладів різних професійно-кваліфікаційних груп 

працівників з урахуванням складності та 

результатів їх роботи. При цьому відбудеться 

усунення необґрунтованих диспропорцій у 

рівнях оплати праці працівників однакової 

кваліфікації, які виконують однакові за 

складністю та ознаками функції [18]. 

Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів 

з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери 
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була затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 серпня 2002 року [9]. 

Впорядкування Кабінетом Міністрів 

України оплати праці в бюджетній сфері на 

основі прийнятої Єдиної тарифної сітки було 

розпочато майже через п'ять років після 

видання Указу і 2,5 років після прийняття 

постанови Кабінету Міністрів України про її 

затвердження. У зв'язку із такою затримкою 

кожен працівник бюджетної сфери 

недоодержував щомісяця протягом цього 

періоду близько 20% від заробітної плати [9]. 

Зміни в Єдину тарифну сітку, які були 

зроблені Урядом у 2005-2007 рр., не дозволили 

досягти основних завдань її впровадження 

щодо підтримки постійного рівня оптимальних 

міжпосадових та міжгалузевих співвідношень в 

оплаті праці. 

У 2019 році вкотре змінилися розміри 

мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. 

Згідно з приміткою 1 додатка 1 до постанови 

КМУ від 30.08.2002 р № 1298 посадові оклади 

(тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 

січня 2017 року розраховувались виходячи з 

розміру посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника 1-го тарифного розряду, 

встановленого в розмірі прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 

календарного року [9]. 

Тобто посадовий оклад (тарифна ставка) 

працівника 1-го тарифного розряду з 01.01.2019 

повинен становити 1921 грн. 

Відобразимо в табл. 1, на скільки підвилися 

посадові оклади працівників бюджетної сфери 

з 01.01.2019, а також як вони змінювалися 

протягом останніх 12-ти місяців, якщо за 

основу взято вищенаведений показник 

посадового окладу (тарифної ставки ) 

працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС. 

Мінімальний посадовий оклад (тарифна 

ставка) в бюджетній сфері повинен становити 

не менше прожиткового мінімуму, визначеного 

для працездатних осіб станом на 1 січня 

календарного року. Це означає, що Уряд може 

встановити і більший показник, але ці правила 

для нього не прописані. 

 

Розряд 
Тарифний 

коефіцієнт 

Посадовий оклад (тарифна ставка), грн. з округленням 

З 1 січня по 31 грудня 

2018 року 

З 1 січня по 31 грудня 

2019 року 

1 1,00 1762 1921 

2 1,09 1921 2094 

3 1,18 2079 2267 

4 1,27 2238 2440 

5 1,36 2396 2613 

6 1,45 2555 2785 

7 1,54 2713 2958 

8 1,64 2890 3150 

9 1,73 3048 3323 

10 1,82 3207 3496 

11 1,97 3471 3784 

12 2,12 3735 4073 

13 2,27 4000 4361 

14 2,42 4264 4649 

15 2,58 4546 4956 

16 2,79 4916 5360 

17 3,00 5286 5763 

18 3,21 5656 6166 

19 3,42 6026 6570 

20 3,64 6414 6992 

21 3,85 6784 7396 

22 4,06 7154 7799 

23 4,27 7524 8203 

24 4,36 7682 8376 
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25 4,51 7947 8664 

Посадовий оклад (ставка) працівника 

1-го тарифного розряду 
1762 1921 

Мінімальна заробітна плата 3723 4173 

Таблиця 1 – Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам бюджетної сфери 

в 2018-2019 рр. 

Згідно з приміткою 1 додатка 1 до постанови 

КМУ від 30.08.2002 р № 1298 посадові оклади 

(тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 

січня 2017 року розраховують виходячи з 

розміру посадового окладу (тарифної ставки) 

працівника 1-го тарифного розряду, 

встановленого в розмірі прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб на 1 січня календарного 

року. Тобто посадовий оклад (тарифна ставка) 

працівника 1-го тарифного розряду з 01.01.2019 

повинен становити 1921 грн. [9]. 

Вдосконалення системи оплати праці 

працівників бюджетних організацій, а сфери 

освіти зокрема, повинно бути спрямоване на 

наступні аспекти: 

- зниження міжрегіональної диференціації в 

заробітній платі; 

- перегляд рівня мінімальних окладів; 

- актуалізація; 

- зміна критеріїв стимулювання на показники 

ефективності професійної діяльності; 

- нові норми робочого часу працівників освіти. 

В цілому виходить, що посади педагогічних 

працівників різних кваліфікаційних рівнів 

«коштують дорожче або дешевше», тобто 

перебуваючи на посаді «вихователь», 

працівник свідомо буде отримувати менше, ніж 

на посаді «учитель». При цьому вимоги до 

кваліфікації, рівня освіти для всіх працівників 

практично однакові. Ця проблема, безумовно, 

вимагає якнайшвидшого вирішення. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Сучасна система оплати праці є, з 

одного боку, найважливішою сполучною 

ланкою між нормуванням праці і тарифною 

системою, а з іншого – засобом для досягнення 

певних кількісних і якісних показників. Цей 

елемент організації заробітної плати є 

інтегрованим способом встановлення 

залежності заробітної плати від кількості, 

якості праці та її результатів. 

З метою підвищення ефективності системи 

оплати праці на сучасних промислових 

підприємствах було запропоновано 

застосування гнучкого тарифу, який вже давно 

і успішно застосовується в зарубіжній 

практиці, в той час як у вітчизняній практиці 

майже не використовується. 

Проте гнучкий тариф заслуговує великої 

уваги, з огляду на його певні безсумнівні 

переваги, а саме, диференціація оплати в 

залежності від складності праці, стимулювання 

збільшення кваліфікаційного рівня працівників 

а також індивідуальних результатів праці. 
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Власенко М.П. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ В СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье анализируется процесс трансформации единой тарифной сетки в системе оплаты труда в бюджетной 

сфере Украины и в области образования вчастности. Описано место тарифной системы в регулировании 

заработной платы в Украине. Рассмотрен процесс становления тарифной системы в зарубежной и отечественной 

практике. Описано современное состояние единой тарифной сетки в системе оплаты труда в бюджетной сфере и 

в области образования непосредственно. 

Ключевые слова: оплата труда, тарифная система оплаты труда, единая тарифная сетка, должностной оклад, 

минимальная заработная плата. 

 

Vlasenko M. 

TRANSFORMATION OF THE UNIFIED TARIFF GRID INTO THE SYSTEM OF REMUNERATION IN THE 

FIELD OF EDUCATION  

The article analyzes the process of transformation of the unified tariff grid into the system of remuneration in the budgetary 

sphere. The place of the tariff system in the regulation of wages in Ukraine is described. The process of formation of the tariff 

system in foreign and domestic practice is considered. The present state of the unified tariff grid in the system of remuneration 

in the budgetary sphere is described. 

Key words: labor remuneration, tariff system of labor remuneration, single tariff network, official salary, minimum wage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


