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Тема: Тарифна система, її елементи. 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з тарифною системою оплати праці, її 

особливостями та елементами.  

 

Основою організації оплати праці є тарифна система, яка містить такі 

елементи: 

 тарифні сітки;

 тарифні ставки;

 схеми посадових окладів;

 тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Тарифна сітка є сукупністю кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних 

коефіцієнтів. 

Тарифний коефіцієнт - елемент диференціації тарифних ставок тарифної сітки, який 

є відношенням розміру тарифної ставки кожного наступного розряду тарифної сітки до 

розміру тарифної ставки першого розряду. 

 В Україні затверджена Єдина тарифна сітка оплати праці робітників, службовців, 

спеціалістів, керівників за загальними (наскрізними) професіями та посадами, яка 

забезпечує єдині умови оплати праці цих категорій працівників незалежно від галузей 

виробництва. Тарифна сітка містить 25 тарифних розрядів з діапазоном тарифних 

коефіцієнтів від 1 до 4,51. 

       В навчальному процесі можна використовувати умовний приклад тарифної сітки. 
 

 
Розмір тарифної ставки першого розряду визначається на рівні встановленого 

державою мінімального розміру заробітної плати.  
Тарифні ставки інших розрядів (Сі) визначаються множенням тарифної 

ставки першого розряду (С1) на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного 
розряду (Кі): 

Сі = С1 х Кі, грн.  
Середній тарифний коефіцієнт (Kсep) визначається як середньозважена величина 

добутку чисельності погодинників певного розряду і відповідного тарифного 
коефіцієнта або добутку трудомісткості робіт по певному розряду і відповідного 
тарифного коефіцієнта для відрядників. 

 
 



 
 

  
Схеми посадових окладів передбачають тарифне регулювання заробітної плати 

службовців, спеціалістів та керівників. Така схема є проранжованим переліком посад 

працівників (від вищої до нижчої) і диференційованих відповідно до цих посад розмірів 

посадових окладів.  
Схеми посадових окладів передбачають наявність так званих «вилок» окладів, тобто 

мінімального і максимального розмірів посадових окладів, які дозволяють диференціювати 
рівень оплати працівників, які виконують однакову роботу з різними результатами. Це 

сприяє підвищенню їх кваліфікації, посилює відповідальність у ставленні до своїх 

обов’язків.  
Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) розробляються 

Міністерством праці та соціальної політики України і містять систему цензів, яким повинні 
відповідати робітники певної професії та кваліфікації.  

Цензи - це вимоги, яким повинні відповідати робітники кожної професії, 

спеціальності та кваліфікації. Вони відображають завдання та обов’язки робітника, вимоги 

до знань (що робітник повинен знати), кваліфікаційні вимоги. 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, опрацювати та вивчити його, дати 

письмово відповідь на наступне питання: 

 

1. Наведіть переваги та недоліки тарифної системи оплати праці.  

 

 

Шановні учні! Ваші конспекти та виконані домашні завдання надсилайте на електронну 

адресу gr.ev@ukr.net 
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