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Методологія дослідження. Результати дослідження, представлені в даній статті,
отримані за рахунок методів: аналізу й синтезу – при виокремленні недоліків застосування
тарифної системи оплати праці на гірничодобувних підприємствах; компаративного аналізу
– при встановленні відмінностей між тарифною системою оплати праці та грейдами;
ранжування – при групуванні грейдингової системи за ступенем складності її впровадження
у діяльність гірничодобувних підприємств.
Результати. В роботі продемонстровані основні обмеження тарифної системи, яка
донедавна була основою організації оплати праці на гірничодобувних підприємствах.
Показано, що для такої форми організації оплати праці характерно недостатнє розмежування
складності робіт та умов праці, властивих видобувній галузі, оскільки несприятливі умови
роботи в шахтах і на кар’єрах враховуються, в основному, шляхом загального підвищення
(щодо інших виробництв) тарифних ставок і окладів, виходячи із загальногалузевих умов
праці. Однак, ці умови можуть істотно відрізнятися не тільки на сусідніх шахтах, але й на
одному й тому ж самому підприємстві, тому що розробляються пласти різної потужності, на
різній глибині і з бічними породами різної міцності та стійкості.
З метою створення більш адекватної сучасним умовам господарювання системи оплати праці
працівників гірничодобувної галузі, яка водночас буде і дієвим методом підвищенні
ефективності діяльності підприємств, запропоновано перехід на грейдингову систему. На
прикладі компаній, які стали піонерами на шляху впровадження цього інноваційного підходу
до оплати праці в Україні (Північний та Інгулецький ГЗК, шахти ДТЕК) доведено більш
високу ефективність у порівнянні з тарифною системою.
Новизна. Ранжовано грейдингову систему за ступенем складності її впровадження у
діяльність гірничовидобувних підприємств, а саме: до першого ступеня складності віднесено
систему ранжування посад за величиною складності; до другого – заснований на спрощеній
системі грейдів модифікований бально-факторний метод Хея; до третього і четвертого –
оригінальні системи грейдів, базовані на поєднанні бально-факторного методу з
математичними розрахунками вагомості кожної професії.

Практична значущість. Розроблена класифікація грейдингової системи за ступенем
складності її впровадження на гірничодобувних підприємствах дозволить останнім більш
успішно імплементувати інноваційні підходи в управлінській діяльності.
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