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Принципи класифікації
Роль класифікації як управлінського
інструменту

Визначення основних понять
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Класифікація як система...
Класифікація як процес...
Класифікація як результат …

Система класифікації....
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забезпечує впровадження ефективних інструментів
управління персоналом, які дозволяють здійснювати
добір, прийняття й утримання кваліфікованих
працівників, об’єктивно оцінювати їх діяльність,
сприяти їхньому професійному розвитку і кар’єрному
зростанню;
 забезпечує визначення відносної цінності посади
порівняно з іншими посадами в організації (або на
державній службі в цілому);
 закладає основу для встановлення справедливої та
конкурентної системи оплати праці


Місце системи класифікації в
управлінні людськими ресурсами
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Визначення
розміру і
структури
оплати праці

Набір та
відбір
працівників
Оцінка
діяльності
Класифікація

Планування
кар’єри та
розвитку

Планування
змін в
організації

Планування
навчання

Основні принципи класифікації
6



Об'єктивність (класифікація посад на основі чітких
об'єктивних критеріїв; безособово до працівника,
який обіймає посаду/місце роботи)



Справедливість (рівна оплата за рівноцінну роботу)



Прозорість (чіткість і зрозумілість системи
класифікації, основних функцій/вартості посади у
порівнянні з іншими);



Визнання (визначення внеску кожного працівника)



Реалістичність (класифікація на основі фактично
виконуваних функцій та/або визначених завдань)

Класифікація - процес
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Процес віднесення посад до відповідних груп/
категорій залежно від прийнятих критеріїв або
факторів роботи, на основі яких визначається
відносна значимість/цінність посади у порівнянні з
іншими посадами в організації (або на державній
службі в цілому).
Класифікація посад = аналіз робіт + оцінювання
посад

Робота vs. посада
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Працівник

компетенції

Знання про...
Вміння виконувати конкретні
завдання...
Фізичні можливості виконувати ....
Психологічні особливості, які
дозволяють.....

Робоче середовище

Вимоги посади

Вимоги до знань та досвіду роботи...
Стандарти виконання роботи...
Практичні навики виконання певної
роботи.....
Критерії успішності (ефективності,
результативності)
Механізми взаємодії ...

Робота, посада....
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Робота (job) – набір функцій, завдань та
обов’язків, які мають виконуватися для
досягнення очікуваних результатів діяльності
організації
Посада (position) – документально закріплена
первинна структурна одиниця організації, на яку
покладено виконання низки визначених функцій,
завдань та обов’язків. Посада вказує на місце
працівника в організаційній структурі

Опис посади (місця роботи)
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Письмовий узагальнений виклад мети, функцій,
завдань і обов’язків та вимог до роботи на
конкретній
посаді,
в
якому
визначені
характеристики та кваліфікації працівника,
необхідні для виконання роботи на посаді, та
відносини підпорядкування.
Документ, який затверджується і підписується
відповідним керівником установи і закріплює на
місце посади в структурі організації.

Опис посади ... це…
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Один із інструментів збору інформації
для аналізу робіт



Результат проведеного аналізу робіт,
що його використовують для
оцінювання і класифікації посад в
організації

Аналіз опису посади
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Опис є необхідним для визначення відносної цінності
роботи у порівнянні з іншими
Роботи/посади аналізуються для групування на основі
подібних функцій
Групування є необхідним кроком для створення загальної
системи класифікації – визначення організаційної структури
Групування уможливлює (внутрішнє та зовнішнє)
порівняння з іншою діяльністю в системі та у приватному
секторі, що дозволяє забезпечити конкурентну оплату праці
Оплата праці визначається на основі віднесення до певної
групи (зарплатної групи)

Замість підсумку....
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Структура опису посад відзеркалює метод
оцінювання робіт
Опис роботи дозволяє визначити групу, підгрупу
та рівень посади, а також шкалу заробітної
плати, що застосовується

Класифікація – результат
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Класифікаційне рішення:
Категорія (група), або професійна група
(підгрупа), та рівень, що їх присвоєно посаді або
особі, яка займає посаду.
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КРИТЕРІЇ/ФАКТОРИ КЛАСИФІКАЦІЇ

Що робить працівник в організації?
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Організація наймає працівника для виконання
певних функцій
Організація “орендує” потрібні їй
характеристики працівника, які дозволяють
виконувати роботу на належному рівні
Працівник “продає” необхідні організації
характеристики (вміння, знання, здібності тощо)
Працівник приходить в організацію для того, щоб
“привнести” свої вміння, знання, здібності на
робоче місце

Працівник & роботодавець ??
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За які
характеристики
роботодавець
готовий “платити”?
Або які
характеристики
складають вартість
“орендної плати”
найманого
працівника ???

Інструментарій вимірювання роботи
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Робота
Аналіз роботи

Оцінювання роботи

(Job analysis)

(Job evaluation)

Описи посад
Вимоги до посади

Класифікаційні рішення
Горизонтальне
просування по кар’єрі
Програми підвищення
кваліфікації
Система оплати праці

Аналіз роботи
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Систематичний процес збору, вивчення та
інтерпретації даних стосовно конкретних
завдань, що у своїй сукупності складають
роботу, зокрема відомостей про зміст роботи,
вимоги до кандидатів на посаду, умови, в яких
виконується робота, тощо.
Здійснюється шляхом:
спостереження або інтерв`ю з працівником і
його безпосереднім керівником;
 проведення функціонального аналізу роботи


Оцінювання роботи
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Процес встановлення на систематичній
основі відносної важливості/значимості
деяких або всіх робіт в організації. Мета
оцінювання – сформувати ієрархію
робіт/посад на засадах об’єктивності та
недискримінації.
Оцінювання передбачає аналіз роботи у
порівнянні з іншими роботами в організації
та її оцінку за різними критеріями.

Методи оцінювання роботи
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Метод оцінювання – основа визначення
структури оплати праці (які “компенсаційні
фактори” будуть впливати на політику
винагороди).

Приклад....Чия посада
дорожча/важливіша для організації?
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Заступник директора з загальних питань – 10 000 грн.
Заступник директора з економічних питань – 10 000 грн.
Заступник головного бухгалтера – 7 000 грн.
Начальник юридичного відділу – 7 000 грн.
Помічник директора – 7 000 грн.
Помічник юриста – 6 000 грн.
Водій – 6 000 грн.
Секретар відділу – 5 000 грн.

Приклад... Чия посада дорожча/важливіша
на державній службі?
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Відомство/
Оклад
Рахункова
палата
України

Адміністрація
Президента
України
Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України
Міністерство

2 643

2 440

2 333

Начальник
управління

2 156

2 119

2 033

Радник
голови

Керівник
головного
управління

1 231

Головний
спеціаліст

Радник
Президента
України ,
керівник
управління
Керівник
управління

1 600

Головний
спеціаліст,
головний
спеціалістінспектор
Завідувач
відділу

Радник
Прем’єрміністра
України

Головний
консультант

Начальник
управління*

Головний
спеціаліст

Визначення поняття “фактор”
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Головний елемент або характеристика
низки робіт/посад, котрі можна
визначити та оцінити.
Ключовий елемент, характерний для
низки робіт, але властивий їм в різній
мірі (рівні фактора), що його
використовують як критерій для
оцінювання відносної
значимості/цінності роботи в
організації (у порівнянні з іншими).

Підходи до визначення факторів
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Однаково застосовуються до різних типів робіт,
тобто мають універсальний характер
Визначають всі характерні та важливі риси
роботи та є настільки широко сформульованими,
що охоплюють всі можливі міри цих рис
Кількість факторів повинна бути оптимальною
для оцінювання роботи з метою уникнення
можливості їх дублювання
Бути вимірювальними

Підходи до визначення факторів
26





Один і той самий фактор може мати різну оцінку в
залежності від групи посад (напр. фактор “Освіта,
професійний досвід” може бути вищий для групи
посад спеціалістів і нижчий для групи керівних
посад)
Фактори можуть поділятись на підфактори для
кращого відображення певних характеристик
діяльності, що оцінюється (напр. фактор
“відповідальність”, підфактори: відповідальність за
фінансові ресурси, відповідальність за людські
ресурси)

Перелік факторів: Канада
27

Державна служба








знання та вміння (освіта,
досвід, підвищення
кваліфікації);
зусилля (розумові,
фізичні);
відповідальність
(кількість та рівень
підлеглих);
умови праці

“Група вищих керівників”









інтелектуальні
компетенції (когнітивна
спроможність,
креативність),
спроможність формувати
майбутнє (бачення),
управлінські компетенції,
компетенції в питаннях
людських стосунків,
особиста придатність.

Перелік факторів: Велика Британія
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Державна служба










знання та вміння;
контакти та
комунікація;
вирішення проблем;
прийняття рішень;
автономія;
управління ресурсами;
вплив

Вищі посади державних
службовців








управління людьми;
відповідальність /
підзвітність;
здатність робити
самостійні висновки;
вплив;
професійна
компетентність

Світовий досвід: різні формулювання
факторів
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Комунікація

Знання та вміння

 Контакти



 Міжособистісні



навички
 Вміння ведення
переговорів
 Робота в команді
 Зв’язки з
громадськістю/
споживачами послуг





Організаційні вміння
Вимоги до рівня
освіти
Досвід роботи
(професійної
діяльності)
Фахові знання (у
певній сфері...)

Канада: професійні групи і
фактори/підфактори/елементи робіт
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Адміністративні послуги


Знання








Освіта
Досвід
Підвищення кваліфікації
Обсяг рішень
Вплив рішень



Характер контактів (для чого)
Рівень контактів (з ким)

Керівництво



Кількість людей у підпорядкуванні
Рівень підлеглих

Компетентність (expertise)


Предметна (у сфері фінансів)









управлінська
міжособистісна

Характер роботи





широта (різновидність)
глибина (інтенсивність)

Управлінська та міжособистісна


Відповідальність за контакти






Прийняття рішень




Фінансовий менеджмент

Самостійність дій
Складність

Характер впливу



Рівень впливу
Розмір/обсяг та характер
ресурсів

Канада: професійні групи і
фактори/підфактори/елементи робіт
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Комунікації



Уміння і знання
Складність







Наслідки помилок
Відповідальність за контакти
Умови праці






Простір для ініціативи і суджень
Різноманітність роботи

Уважність
Фізичні зусилля
Середовище

Керівництво



Характер управлінської
відповідальності
Кількість людей у підпорядкуванні

Економіка та суспільні науки*


Прийняття рішень












Масштаб і вплив

Лідерство та операційний
менеджмент
Комунікація
Знання спеціалізованих сфер
Контекстуальні знання
Дослідження та аналіз
Фізичні зусилля
Чуттєві зусилля
Умови праці

Канада: професійні групи і
фактори/підфактори/елементи робіт
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Управління людськими
ресурсами




Знання
Прийняття рішень
Управлінська відповідальність

Біологічні науки
 Вид завдань
 Складність роботи
 Професійна відповідальність
 Управлінська відповідальність
 Вплив рекомендацій і діяльності

Інформаційні послуги




Характер роботи
Відповідальність
Компетентність

Юристи
 Рівень відповідальності

Система класифікації в Україні
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Критерії класифікації на
державній службі


організаційно-правовий рівень
органу, який приймає їх на
роботу;



обсяг і характер компетенції на
конкретній посаді;



роль і місце посади в структурі
державного органу

Нові критерії класифікації
для державної служби


характер та обсяг посадових
обов’язків;



організаційно-правовий рівень
органу державної влади;

= 7 категорій державних
службовців (15 рангів)

= 5 груп посад державних
службовців (20 підгруп посад,
9 рангів)

ст. 25 Закону України “Про державну
службу”

ст. 4 закону Про державну службу

Об’єктивність системи класифікації
залежить від ....
34

чіткого визначення критеріїв (факторів),
які лежать в основі класифікації
 однакового застосування критеріїв
(факторів) до всіх без виключення посад


Підходи до опису факторів....
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Кожному фактору має прислуговувати своє загальне
визначення (опис), який дозволить проводити чітку
лінію розмежування та уникати дублювання при
оцінці
Описи факторів повинні бути чіткими,
однозначними та зрозумілими для тих, хто буде їх
використовувати для оцінки
Фактори повинні бути прийнятними для тих осіб, які
будуть оцінюватись за їх допомогою

Підходи до опису факторів....
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Повинні бути представлені рівнями від найнижчого
необхідного для виконання певної роботи на посаді…
до найвищого...
Кожному фактору (підфактору) приписують “вагу”;
при оцінюванні (залежно від обраного методу
оцінювання) вони можуть отримувати бали або
відображатися у грошовому еквіваленті
Бальна оцінка фактора повинна відображати його
важливість для оцінювання певного виду робіт

Опис фактору “Комунікація та співпраця”
37





Фактор вимірює ступінь, рівень і цілі контактів з
працівниками всередині міністерства / відомства і
поза ним та умови, за яких ці контакти відбуваються.
При аналізі фактора беруться до уваги письмові та
усні навички, які необхідні працівнику, характер
впливу працівника і важливість досягнутих
результатів.
З цього фактору виключаються контакти з
керівниками (які зумовлені відносинами
підпорядкування та впливом на основі чітко
визначених повноважень).

Фактор та його рівні
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Фактор - ключовий елемент, характерний для
низки робіт, але властивий їм в різній мірі
(рівні фактора), що його використовують як
критерій для оцінювання відносної
значимості/цінності роботи в організації.
Рівні фактора - описове та/або числове
відображення різної міри (ступеню) виявлення
фактора в роботі з чітким розмежуванням
рівнів від найнижчого до найвищого
(найпростішого до найскладнішого) залежно
від різних рівнів вимог до роботи.

Приклад фактору “Комунікація та співпраця”
1

2

3

4

5
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Поодинокі контакти з іншими працівниками всередині міністерства /відомства такого ж рівня,
зі споживачами послуг міністерства /відомства з метою надання, обміну та отримання
нескладної за змістом інформації.
Нерегулярні контакти з іншими структурними підрозділами в межах міністерства / відомства, зі
споживачами послуг, з метою подання рутинної інформації або надання консультацій з питань,
які чітко врегульовані законодавством.
Регулярні контакти з іншими структурними підрозділами в межах міністерства / відомства,
його урядовими органами або територіальними управліннями, з метою отримання та/або
надання консультацій з питань, віднесених до його компетенції.
Регулярні контакти з посадовими особами також рівня або вище в інших органах державної
влади, з метою надання порад / консультування з питань, віднесених до його компетенції, або
отримання підтримки щодо запропонованого курсу дій. Може вимагати володіння навичками
переконання.
Контакти на постійній основі з іншими органами державної влади з метою проведення
переговорів і консультацій з чутливих питань, у тому числі, і з міжнародними організаціями.

6

Високий рівень внутрішніх контактів всередині уряду, на рівні органів державної влади, і
достатній рівень зовнішніх контактів, який дозволяє, у разі необхідності, представляти
організацію на зовні. Вимагає високого рівня вмінь переконання та навиків презентації.

7

Контакти на державному рівні, які вимагають високого рівня спілкування, ведення переговорів
та навичок переконання. Особа може, у випадку наділення відповідними повноваженнями,
представляти інтереси міністерства / відомства в переговорах з міжнародними організаціями.

8

Найвищий рівень контактів, з особливим наголосом на міжнародних зносинах, співпраця з
національними та міжнародними організаціями в державному та приватному секторах. Має
повноваження щодо офіційного представлення позиції міністерства / уряду, в цілому, під час
переговорного процесу, на конференціях тощо.

3

Підходи до класифікації

Підходи до класифікації посад
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Існує два основних підходи до побудови
системи класифікації посад державних
службовців:
 класифікація посад

на основі виділення
професійних груп (сімей посад) за
спеціалізацією/професійним спрямуванням та,
 класифікація посад шляхом їх об’єднання в
групи/категорії на основі виконання однієї або
кількох ключових функцій.

Професійна група/ Сім'я посад
(Occupational group/ Job family)
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Група посад або професій, пов’язаних
природою виконуваних функцій (у
деяких країнах їх об’єднують у більш
широкі групи - професійні категорії) та
подібними видами діяльності, які
потребують однакових знань і вмінь –
напр., клерки, юристи, економісти,
комп’ютерні спеціалісти.

Професійні групи (сім’ї посад) на
практиці.....
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Характерні для Канади, Сполучених Штатів
Америки, Латвії (Республіка Молдова нещодавно
розпочала процес розробки нової системи
класифікації посад із використанням
професійних груп).
В основі підходу – визначення професійної
групи як сукупності представників однієї
професії, об’єднаних схожими знаннями,
вміннями та вимогами до обіймання посад.

Кількість професійних груп....
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Кількість професійних груп, які виділяють на
державній службі, є різною:
 Канада

– 30 широких професійних груп (сімей

посад),
 Сполучені Штати – 22 професійні групи,
 Латвія – 43 професійні групи
 Молдова – 18 професійних груп

Сім’ї посад (Канада)
14.Закордонні справи
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15.Юриспруденція
8.Архітектура,
інженерія
та геодезія (2/2)

3.Програмні та
адміністративні
послуги (9/13)
9.Прикладні
науки та
експертиза
4.Операційні
патентів (8/2)
послуги (8/32)

1.Економіка
та суспільні
науки (2)
2.Переклад

16.Фінансовий
менеджмент

17.Викладачі
університетів
18.Пенітенціарна
служба
19.Друкарські послуги
(не управлінська ланка) (1/6)
10.Аудит,
торгівля та
20.Електроніка
5.Технічні
закупівлі
(3)
21.Радіооператори
послуги (6/1)
22. Авіаперевезення (1/3)
11.Комп’ютерні 23.Авіадиспетчери (1/1)
6.Освітні та
системи
24.Офіцери морських
бібліотекарські
науки (3/6)
суден (1/4)
12.Медичні
послуги (9/9)
25.Управління
7.Прикордонна
судноремонтними роботами
служба
(1/5)
13.Дослідження 26.Судноремонтні роботи (Схід)
(1/13)
(4/2)
27.Судноремонтні роботи
(Захід) (1/2)

28.Вищі
керівники
29.Управління
людськими
ресурсами (2)

30.Програми
лідерства (2)

Професійні підгрупи
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Професійна група (сім’я посад) може поділятися
на підгрупи
Підгрупи (sub-groups/sub-families) – групи посад
більш вузької спеціалізації, що чітко вирізняються
відповідно до головної функції, яка виконується
на цих посадах (напр., секретарі,
стенографісти, оператори комп’ютерного
обладнання).

Сім’я посад “Програмні та адміністративні
послуги” (9 професійних груп/13 підгруп)
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Адміністративні послуги



Канцелярські послуги
Обробка даних:













Оператори бухгалтерського
обладнання
Оператори лічильного обладнання
Оператори копіювального
обладнання
Оператори мікрофотографічного
обладнання
Оператори поштового обладнання

Комунікації

Адміністрування програм:




Офісне обладнання:




Конвертація даних
Виробництво даних



Переговори, посередництво та
погодження

Секретарські,
стенографічні, друкарські
послуги:






Друкарі
Стенографісти
оператори друкарського
набірного устаткування
судові репортери
Секретарі



Інформаційні послуги



Соціальні програми

Професійні групи на державній службі
(Латвія)
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Адміністративне управління

Фізична робота

Закупівлі

Бухгалтерський облік

Управління

Внутрішній аудит

Охорона та захист

Захист інтитуцій

Медичне обслуговування (3)

Збір та аналіз даних (6)

Безпека праці

Інформаційні технології (5)

Дипломатичні та консульські питання

Інженерна технічна робота

Диспетчерська служба

Правовий аналіз, контроль виконання
та правові послуги

Документообіг

Морський та повітряний транспорт (2)

Експертиза

Клієнтська служба

Адміністрування фінансів (4)

Комунікація та зв’язки з громадськістю

Фінансовий аналіз та управління

Консультування

Професійні групи на державній службі
(Латвія)
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Контроль та моніторинг (3)

Впровадження політики

Управління якістю

Розробка політики

Профілактика та боротьба зі
злочинністю (3)

Захист кордонів та митний контроль

Педагогіка (3)

Секретарські функції

Управління людськими ресурсами

Соціальна робота

Дослідження

Міжнародні зносини

Управління проектами

Водії

Творча діяльність

Переклад (2)

Реставраційні роботи

Пожежна та рятувальні служба

Професійні підгрупи (Латвія)
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Професійна група “Контроль і моніторинг”
Контроль за інституціями та посадовими особами
 Митниця та митний контроль
 Контроль за фізичними особами


Група посад (Job group)
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Група посад на різних ієрархічних
рівнях, що мають однакову
природу, ту саму базову функцію,
схожі завдання (напр.,
розроблення політики або
контроль за дотриманням
законодавчих актів), але
потребують знань, умінь та
відповідальності різного рівня.

Групи посад на практиці...
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Кількість груп посад на державній службі:
 Польща

– 6 груп посад
 Естонія – 3 групи посад (група молодших посадових
осіб, група старших посадових осіб та група
вищих посадових осіб)
 Хорватія – 3 групи посад (керівні посади державних
службовців, посади старших державних
службовців, посади молодших державних
службовців)
 Іспанія – 6 груп посад

Групи посад на державній службі (Хорватія)
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Група посад “керівні посади державних
службовців” охоплює посади, які наділені
повноваженнями та відповідальністю щодо
управління органом влади, агентством та
внутрішніми структурними підрозділами в органі
влади; щодо розробки стратегій та державних
програм в межах повноважень органу влади;
щодо координації процесу підготовки
нормативно-правових актів

Групи посад на державній службі (Польща)
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Допоміжні посади
Посади спеціалістів
Самостійні посади
Координаційні посади
Посади керівників середнього рівня
Посади керівників вищого рівня

