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Подяка
Я хотіла б висловити найглибшу подяку Мануелі Томей, яка заду&

мала цей проект, вела та заохочувала його протягом усього

періоду його підготовки. Її завжди слушні зауваження значно

поліпшили цей посібник. Дякую також Зафарові Шахіду за його

підтримку та дуже цінні пропозиції. Вирішальним був також внесок

Лізи Вонг, котра керувала проектом на останніх, найскладніших

етапах, що передували публікації.

Я дякую також усім тим, хто брав участь у різноманітних зустрічах

та обговореннях, що відбулися у МБП у Женеві, а також у зустрічах

після моїх навчальних занять у Міжнародному навчальному центрі

МОП у Турині. Їхні запитання, критичні зауваження й коментарі

мали конструктивний характер і спонукали до роздумів. Дуже цінну

допомогу в дослідженні надав Ерік&Андре Шарес, який стажувався

в МОП у 2006 р.

Марі&Терез Шиша
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П
ередм

ова

Значні ґендерні диспропорції в оплаті праці належать до найбільш стійких ознак ринків праці всього світу.

Незважаючи на те що ґендерний розрив в оплаті в деяких місцях скоротився, жінки в середньому продов&

жують працювати за нижчу платню, ніж чоловіки. Ця тенденція зберігається, попри вражаючий прогрес у рів&

ні освіти й досвіді роботи жінок.

Ґендерний розрив в оплаті праці має багато причин, і одна з них – дискримінація у винагороді за ознакою

статі. Конвенція 1951 р. про рівну винагороду (№ 100), одна з восьми базових міжнародних трудових норм,

спрямована на усунення дискримінації в оплаті шляхом забезпечення рівної винагороди жінок і чоловіків не

лише за однакову чи схожу роботу, а й за рівноцінну роботу. Цей принцип є базовим для досягнення

ґендерної рівності, оскільки багато жінок виконують іншу роботу, ніж чоловіки. Аналіз цінності й відповідних

вимог різних робіт на основі загальних та об’єктивних критеріїв також сприяє підвищенню прозорості

й ефективності систем визначення оплати праці, водночас удосконалюючи процедури наймання та добору

кадрів. 

Щоб визначити, чи є рівноцінними дві роботи, які різняться за змістом, потрібен певний метод їхнього

порівняння. Методи оцінювання робіт – це інструменти, що допомагають установити відносну цінність робіт

і в такий спосіб визначити, чи справедлива відповідна оплата за них. Останньою значною публікацією МОП

на цю важливу тему була «Оцінювання робіт» (1986), спрямована в основному на роз’яснення деяких склад&

нощів цього важливого інструмента кадрової політики та поліпшення його доступності для ширшої аудиторії,

а не тільки для спеціалістів і консультантів, які зазвичай оцінюють роботи. Тоді був поданий стислий виклад

наслідків оцінювання робіт для забезпечення ґендерної рівності в оплаті праці. Давно час ретельно проаналі&

зувати це складне питання. Утім, для об’єктивного та справедливого оцінювання робіт методи його мають

бути вільними від ґендерного упередження, інакше виникає ризик того, що ключові параметри робіт,

зазвичай виконуваних жінками, будуть проігноровані або розцінені нижче, ніж параметри робіт, зазвичай

виконуваних чоловіками. Це призводить до увічнення недооцінювання роботи жінок і розширення ґендерного

розриву в оплаті праці.

Процес розробки та застосування методів оцінювання робіт принаймні так само важливий, як і технічний

зміст цих методів, тому що ненавмисні ґендерні упередження можуть виникнути на будь&якому етапі їх

побудови та використання. Мета цієї публікації – більш систематизовано підійти до ґендерних упереджень

і запобігти виникненню цих проблем, чому може допомогти поетапний посібник щодо того, як розробляти

й застосовувати методику оцінювання робіт, вільну від ґендерного упередження.

Цей посібник підготовлено в рамках заходів МОП із реалізації Плану дій щодо ліквідації дискримінації

(2004–2007 рр.), які здійснюються з метою створення першого глобального звіту із цієї проблематики, котрий

має назву «Час для рівності у світі праці». Він є відповіддю на зростаючу кількість запитів про надання

технічної допомоги в цій сфері, які надходять від урядів, організацій працівників і тристоронніх органів, що

займаються питаннями ґендеру та праці. Посібник розрахований на організації працівників і роботодавців,

співробітників органів із забезпечення рівних можливостей, керівників кадрових служб, фахівців з ґендерної

тематики та практиків, які спеціалізуються на питаннях справедливості в оплаті праці.

Авторка посібника – Марі&Терез Шиша, професор Школи соціально&трудових відносин Монреальського

університету (Канада). Марі&Терез Шиша – добре відомий у Канаді й за кордоном спеціаліст і практик із

питань справедливості в оплаті праці. Вона надає консультації з питань, які стосуються зайнятості й справед&

ливості в оплаті праці та управління етнокультурним різноманіттям, і є авторкою багатьох розвідок на ці теми.

Нинішня публікація ґрунтується на порівняльному огляді методів оцінювання робіт та інших матеріалах, роз&

роблених і використовуваних у різних країнах, а також на аналізі конкретних ситуацій і дослідженнях із

ґендерного питання й управління кадровими ресурсами. Посібник випробуваний у навчальних заходах,

організованих Міжнародним навчальним центром МОП у Турині для тристоронніх партнерів.

У цьому посібнику враховані думки кількох колег із МОП. Особливо хотілося б подякувати Мануелі Томей, яка

задумала цей проект і наглядала за його підготовкою. Дякую також Лізі Вонг за доведення цього проекту до

кінця. 

Зафар Шахід,

директор

Програми зі сприяння Декларації основних принципів та прав у світі праці

ПЕРЕДМОВА
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РОЗДІЛ 1Контекст 
і завдання
посібника

ЗАВДАННЯ

Цей посібник призначений для використання під час

упровадження принципу рівної винагороди за рівноцінну

працю, без будь&якої дискримінації за ознакою статі, за&

кріпленого в Конвенції МОП 1951 р. про рівну винаго&

роду (№ 100). Він підготовлений згідно з Додатком до

Декларації МОП основних принципів та прав у світі праці,

зокрема на виконання глобальних звітів 2003 і 2007 рр.,

присвячених рівності у світі праці. Посібник задуманий як

інструмент, що має використовуватися для сприяння

дотриманню цього принципу в найрізноманітніших

виробничих середовищах.

Нині Конвенцію МОП № 100, прийняту в 1951 р., ратифі&

кували 167 країн. Однак, попри такий широкий консен&

сус щодо закріпленого в ній принципу, розрив в оплаті

праці жінок і чоловіків залишається стійким та загальним

фактом ринку праці. Останні статистичні дослідження

показали, що цей розрив існує в країнах з дуже різними

економічними структурами й те, що, хоча такий розрив

у більшості з них скорочується, прогрес відбувається

надто повільно. Розрив залишається, незважаючи на ті

значні здобутки, що їх жінки досягли в плані освіти й до&

свіду роботи.

ПРИЧИНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ОПЛАТІ ПРАЦІ

Причини ґендерного розриву в оплаті праці вивчалися в цілій низці досліджень, завдяки

яким виявлено дві групи факторів. Перша стосується характеристик індивідів та

організацій, у яких вони працюють. Ось найважливіші із цих факторів:

рівень освіти й галузь навчання;

досвід роботи на ринку праці та стаж роботи в даній організації або на займаній
посаді;

тривалість робочого часу;

розмір організації та галузь діяльності.

Отже, частково розрив в оплаті праці можна усунути за допомогою політичних заходів,

спрямованих безпосередньо на ці чинники, наприклад шляхом уведення гнучкого

К
онтекст і завдання посібника
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робочого часу на робочому місці, щоби батьки могли поєднувати роботу із сімейними

обов’язками, завдяки чому матері зможуть продовжувати кар’єру без перерви,

набуваючи більшого досвіду і стажу.

Водночас, навіть ураховуючи цю першу групу факторів, слід зазначити, що під час

економетричних досліджень неодноразово виявлявся нез’ясований залишковий

розрив між середніми зарплатами жінок і чоловіків. Як зазначає Gunderson (2006), цей

залишковий розрив становить зазвичай 5–15%. Іншими словами, дискримінація

в оплаті праці, на запобігання якій спрямована Конвенція № 100, відповідає не всьому

наявному розриву в зарплатах, а лише частині його.

Залишковий розрив відображає дискримінацію в оплаті праці за ознакою статі, що

випливає з другої групи факторів, до яких ми повертатимемося в різних розділах

цього посібника. Там ми розглянемо їх докладніше, а тут просто назвемо:

стереотипи й упередження стосовно праці жінок;

традиційні методи оцінювання робіт, побудовані на основі вимог до робіт, у вико&
нанні яких переважають чоловіки;

слабка позиція на переговорах працівниць, які рідше об’єднані у профспілки
й виконують несумірну кількість небезпечних робіт.

Водночас цей залишковий розрив певною мірою можна віднести на рахунок прямої

дискримінації між чоловіком і жінкою, які виконують одну й ту саму роботу, наприклад,

між чоловіком – спеціалістом із комп’ютерів та жінкою – спеціалісткою з комп’ютерів

або між санітаром і санітаркою. Цей вид дискримінації також охоплений Конвенцією

№ 100, але, оскільки його загалом легко виявити, у цьому посібнику він не висвітле&

ний. Щоб уникнути неоднозначності та дотриматися тенденції, що стає загальною

практикою, ми використовуватимемо для позначення принципу рівної винагороди за

рівноцінну роботу, який є предметом цього посібника, вираз «справедливість в оплаті

праці».

СФЕРА ДІЇ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ОПЛАТІ ПРАЦІ

Одна з причин незначного прогресу в дотриманні основного права на справедливість

в оплаті праці висвітлена Комітетом експертів із застосування конвенцій та рекомен&

дацій (2007 р.):

…Комітет відзначає, що складнощі в застосуванні Конвенції в законодавстві та на

практиці виникають, зокрема, через відсутність розуміння сфери й наслідків дії концепції

«рівноцінної праці». Ця концепція є наріжним каменем Конвенції та основного права на

рівну винагороду чоловіків і жінок за рівноцінну працю, а також є головним важелем

сприяння справедливості.

Справді, маємо визнати, що принцип справедливості в оплаті праці, на перший

погляд, може здатися дуже вимогливим і складним. Він потребує прийняття нового

підходу до аналізу характеру роботи, зміни сприйняття жіночої праці порівняно із чо&

ловічою, перегляду чинних систем оплати праці в організаціях і, зрештою, підвищення

платні за роботи, на яких переважають жінки. Ці заходи часто вважають тривалими,

дорогими і складними. На виникнення таких поглядів істотно вплинули історія

боротьби за справедливість в оплаті праці та досвід першопрохідців цього шляху.

Вони не обов’язково відображають сьогоднішні реалії в контексті нових підходів до

сприяння цьому принципові.
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онтекст і завдання посібника

Принцип справедливості в оплаті праці був запроваджений у США наприкінці 1960&х та

в 1970&х рр. у сфері громадського обслуговування в деяких штатах і муніципалітетах.

Спільні ініціативи працівників і керівництва часто реалізовувалися під загрозою судово&

го провадження й охоплювали дуже широке коло робіт і велику кількість працівників.

Процеси впровадження були тривалими й дорогими, почасти через конфліктну атмо&

сферу, в якій вони відбувалися, а почасти – через новий та невідомий характер

предмета. Фактично саме в той час були розроблені й випробувані перші методи

ґендерно нейтрального оцінювання робіт. Згодом принцип справедливості в оплаті

праці був упроваджений в інших країнах, причому здебільшого через судові процеси.

Такий досвід засвідчує: домінуючою була тоді й залишається нині думка, що досягнення

справедливості в оплаті праці потребує забагато ресурсів і розгортається в контексті

напружених трудових відносин.

З кінця 1990&х рр. профспілки почали висувати дедалі більше ініціатив з метою сприян&

ня справедливості в оплаті праці. Національні й міжнародні федерації профспілок

уживали різних заходів для поширення принципу справедливості в оплаті праці на

підприємства, які вони об’єднували. Зокрема, Міжнародне об’єднання працівників

громадського обслуговування (МОПГО) розробило стратегію, яка охоплює кілька вимі&

рів, зокрема програми підвищення рівня обізнаності й навчання, а також упровадження

методів оцінювання робіт у державному секторі в різних країнах.

Ініціативи щодо справедливості в оплаті праці розвивалися й у формі партнерств між

кількома суб’єктами. У перші роки нового тисячоліття було створено партнерство між

Європейською комісією, урядовими установами, об’єднаннями працівників та експерта&

ми з багатьох країн у контексті проекту БЕТСІ. У низці організацій були створені та впро&

ваджені засоби оцінювання. У Португалії партнерство між об’єднаннями працівників,

представниками роботодавців, МОП і Європейською комісією зумовило розробку та

впровадження програми щодо справедливості в оплаті праці у сфері громадського

харчування. 

Ближче до кінця 1980&х рр. у деяких країнах були реалізовані ініціативи у формі так зва&

них «запобіжних» законів, які мали широкий вплив. Запобіжна модель робить упрова&

дження справедливості в оплаті праці в державних і приватних організаціях обов’яз&

ковою вимогою; вона прийнята, зокрема, у Швеції, Канаді (провінції Онтаріо та Квебек)

і Фінляндії. Загалом її характеризують такі елементи:

вона поширюється на всіх роботодавців, які відповідають певним критеріям (наприк&
лад кількості працюючих);

вона накладає на цих роботодавців орієнтовані на результат зобов’язання, з уста&
новленням конкретного терміну;

у ній зазначені головні методологічні критерії, що мають застосовуватися для досяг&
нення цих результатів;

вона впроваджується спільними зусиллями роботодавця і представників працівників.

Для забезпечення впровадження цієї моделі були розроблені нові методики, гнучкіші та

простіші у тлумаченні та застосуванні. У більшості випадків державні органи розробля&

ли широкий спектр інформаційних документів та організовували навчальні заняття,

а також пропонували інші види підтримки для суб’єктів, які діють у цій сфері. Водночас

упровадження справедливості в оплаті праці дедалі більше ставало високоефективним

способом поліпшення управління людськими ресурсами та підвищення дієвості систе&

ми оплати праці в організації. Отже, нині можливо сприяти справедливості в оплаті

праці в контексті, для якого вже не характерні громіздкість і висока вартість судової

моделі. Цю стару модель тепер можна замінити новою, у якій поєднуються

справедливість та ефективність і яку простіше розробити й запровадити.
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ПЕРЕВАГИ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ОПЛАТІ ПРАЦІ

Головна перевага впровадження справедливості в оплаті праці полягає у фактичному

санкціонуванні права працюючих жінок на рівність, завдяки чому визнається їхня квалі&

фікація, а їхнім робочим завданням надається цінність, причому не лише символічно,

а й у дуже конкретний спосіб – шляхом коригування розміру платні. Тому це – питання

гідності й визнання з боку їхніх начальників і колег, позитивні наслідки чого відзначають

багато працюючих жінок. Коригування розміру платні також може мати значний вплив

на спроможність цих робітниць забезпечити гідний рівень життя своїм сім’ям та

посилити свою фінансову безпеку на пенсії.

Окрім позитивних наслідків для працюючих жінок, ініціативи щодо справедливості

в оплаті праці, які впроваджувалися через партнерства й запобіжні закони, сприяли

також значним позитивним наслідкам для роботодавців. Ці наслідки мали місце в таких

різноманітних сферах, як управління людськими ресурсами, ефективне використання

навичок, трудові відносини та привабливість організації. Нижче в таблиці подані у зве&

деній формі різні переваги, які спостерігалися у випадках, коли було впроваджено

справедливість в оплаті праці 1.

Отже, бачимо, що переваги численні. Серед умов, що сприяють їх досягненню, слід,

зокрема, назвати спільні дії залучених сторін, належну підготовку відповідальних осіб

і прозорість прийняття рішень на різних етапах процесу.

1 Подальші деталі див.: Chicha (2006).

ПЕРЕВАГИ
ППооллііппшшеенннняя  ппррааккттииккии  ууппррааввлліінннняя  ллююддссььккииммии  рреессууррссааммии

Підвищення ефективності практики

комплектування кадрами

Більша ефективність підвищення кваліфікації 

Поліпшення показника збереження нових

працівників після проходження

випробувального терміну

Узгоджена політика оплати праці та

гармонізована структура заробітної плати на

основі цінності робіт

РРооззккррииттттяя  ннееддооооццііннеенниихх  ннааввииччоокк  ппррааццііввннииццьь

Підвищення якості товарів і послуг

ККрраащщее  ссппррииййнняяттттяя  ссппррааввееддллииввооссттіі  ннаа  ррооббооччооммуу  ммііссцціі  ттаа  ппооллііппшшеенннняя  ттррууддооввиихх  ввііддннооссиинн

Більші задоволеність роботою та відданість

організації

Швидший розгляд скарг і врегулювання 

конфліктів

Менша кількість конфліктів

ВВппллиивв  ннаа  ррееппууттааццііюю  ттаа  ппррииввааббллииввііссттьь  ооррггааннііззааццііїї

Скорочення витрат, пов’язаних із набором

кваліфікованого персоналу

Зменшення часу, протягом якого посади

залишаються вакантними

ПОКАЗНИКИ

Працівники приділяють менше часу процесові

набору

Підвищення продуктивності та якості праці

Зменшення витрат на набір і підготовку кадрів

Поліпшення управління винагородами: економія

часу працівників, які відповідають за управління

системою оплати праці

Ефективніший розподіл загального фонду

заробітної плати між різними роботами 

Зменшення кількості помилок і скарг клієнтів 

Зменшення плинності кадрів, невиходів на

роботу й відповідних витрат

Зменшення часу, що витрачається на

врегулювання конфліктів

Те саме

Зменшення часу на пошук кваліфікованих

кандидатів, особливо за професіями, що

користуються великим попитом

Вартість зупиненого виробництва або втрачених

контрактів

ТТаабблл..  11..11..  ЗЗввееддеенніі  ппееррееввааггии  ссппррааввееддллииввооссттіі  вв  ооппллааттіі  ппрраацціі
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ЗМІСТ ПОСІБНИКА

Цей посібник ґрунтується на дослідженнях, проведених у різних державах, і на прак&

тичних досягненнях, а також на досвіді, набутому авторкою під час роботи дослідником

і викладачем у Канаді та інших країнах. У посібнику аналізується весь процес, від відбо&

ру робіт для оцінювання до різних фаз оцінювання й, зрештою, до вирівнювання заробіт&

ної плати. Мета посібника – подати різні методологічні компоненти процесу та пояснити

критерії, дотримання яких лежить в основі уникнення дискримінаційної практики.

Посібник розрахований на представників як роботодавців, так і профспілок, відповідаль&

них за впровадження програми забезпечення справедливості в оплаті праці, а також на

практиків і викладачів. Його зміст можна адаптувати під різні економічні й організаційні

контексти, під великі та малі організації. Спільна робота на кожному з описаних етапів

дасть змогу всім, хто відповідає за впровадження зазначеної програми, отримати

детальніші знання про місце роботи, критично поглянути на деякі грані, що, можливо,

застаріли або стали недоречними через технологічні чи організаційні зміни, а також ви&

явити аспекти, з якими зацікавлені особи не були знайомі, зокрема ті, що стосуються

посад, зайнятих жінками.

Методологічна гнучкість закладена в самий зміст посібника. На деяких місцях роботи,

наприклад у малих організаціях, передбачені кроки можна спростити. Водночас на

інших будуть потрібні детальніші й ширші кроки. Тому особи, які впроваджуватимуть

програму, матимуть великий запас часу для її використання, з урахуванням необхідності

уникнення ґендерного упередження. Посібник буде особливо корисним і простішим

у застосуванні, якщо його доповнюватиме належне навчання.

Справедливість в оплаті праці має досягатися за допомогою спланованого і структу&

рованого процесу, який часто називають програмою забезпечення справедливості

в оплаті праці. Цей процес передбачає такі етапи:

визначення робіт, виконуваних переважно жінками, та робіт, виконуваних
переважно чоловіками, з метою порівняння;

вибір методу оцінювання робіт;

розроблення інструментарію збирання інформації, збирання даних щодо робіт;

аналіз відповідей на анкети;

визначення цінності робіт;

оцінювання розривів в оплаті рівноцінних робіт;

коригування розміру оплати так, щоб досягти справедливості в оплаті праці.

Перші шість етапів – це діагностика становища, результатом якої є висновок про те, чи

існує розрив в оплаті рівноцінних робіт. Якщо визначено, що він є, то користувачі пере&

ходять до сьомого етапу, тобто до коригування розміру оплати праці. Якщо визначено,

що розриву не існує, то коригування не потрібне.

У кожному розділі представлено один&два етапи зазначеного процесу забезпечення

справедливості в оплаті праці в організації. Пояснюються завдання, необхідні операції,

критерії ґендерної нейтральності й належна практика, якої слід дотримуватися. У ролі

коротких довідників для користувачів подано переліки контрольних запитань2. Нарешті,

більшість розділів закінчується стислим оглядом переваг, яких можна досягти завдяки

виконанню певного етапу.

2 Посібник ґрунтується на багатьох джерелах з кількох країн. Ці джерела містять багато спільних думок і перераховані в розділі «Бібліографія», де

зазначені також відповідні веб&сайти, з яких можна «завантажити» згадані документи. Щоб уникнути дублювання та громіздкості, було вирішено не

засмічувати текст численними бібліографічними посиланнями, особливо з огляду на те, що ці джерела часто доповнювалися та адаптувалися.
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ЛОГІСТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ОПЛАТІ ПРАЦІ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ

Процес складання та впровадження програми забезпечення справедливості в оплаті

праці проходитиме рівно й ефективно, якщо він буде чітко спланований. Спираючись

на досвід тих, хто впроваджував такі програми в різних країнах, слід заздалегідь

урахувати такі компоненти:

Планування необхідних фінансових і кадрових ресурсів. Фінансові ресурси –

це здебільшого адміністративні витрати на проект і бюджет, який виділятиметься

на різні проектні заходи: опитування, оплату праці консультантів, внутрішній

зв’язок тощо. Вони не включають сум, які виділятимуться для покриття витрат на

коригування розміру оплати праці, котрі, звичайно, необхідно передбачити, але

їхній обсяг неможливо визначити заздалегідь. Кадрові ресурси – це кількість осіб,

які працюватимуть у проекті, та час, якого потребує їхня участь, наприклад, кіль&

кість годин на тиждень або на місяць.

Визначення порядку навчання, яке має проводитися. Справедливість в опла&

ті праці залежить як від технічних знань у галузях оцінювання робіт і винагороди за

них, так і від знань про дискримінацію, стереотипи й упередженість щодо жіночої

праці та про причини нерівності за ознакою статі. Перед початком реалізації

програми слід провести навчання тих, хто відповідатиме за забезпечення спра&

ведливості в оплаті праці. Тому важливо вирішити, хто проводитиме це навчання

і як воно здійснюватиметься.

РОЗДІЛ2Комітет 
зі справедливості
в оплаті праці

ЗАВДАННЯ

Упровадження програм забезпечення справедливості

в оплаті праці передбачає комплекс завдань, які

мають ретельно виконуватися з метою визначення та

усунення можливої дискримінації в системі оплати

праці. У цьому розділі викладено основні кроки, необ&

хідні для реалізації цього процесу, логістичні компо&

ненти, які слід ураховувати, та способи можливої

участі працівників у процесі.
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Прийняття рішення про те, чи будуть найматися консультанти, та встанов&

лення необхідного порядку прийняття їх на роботу. Якщо навчання, що його

пройшли особи, відповідальні за забезпечення справедливості в оплаті праці,

достатнє, то потреба в консультанті зменшується. У ролі консультанта під час

опрацювання деяких складніших моментів може виступати також викладач.

Розробка стратегії комунікації. Ураховуючи, що програма забезпе&

чення справедливості в оплаті праці стосується дуже делікатного питання, тобто

відносного рівня зарплати на підприємстві, важливо створити умови, за яких

побоювання працівників будуть мінімальними. Часто рекомендують установлювати

стратегію комунікації від самого початку процесу, щоб запобігти поширенню чуток.

Така стратегія може набувати різних форм, залежно від типу організації та засобів,

які є в її розпорядженні (Saba 2000).

Складення плану�графіка роботи. Необхідно буде визначити, коли

проводитиметься кожний етап, і термін, коли будуть завершені заходи, передба&

чені планом роботи, і почнуть виплачуватися суми коригування заробітної плати.

Прийняття рішення про те, який вид спільної участі роботодав�
ців і працівників буде застосований. Досвід часто показував, що істотні

переваги в плані справедливості та дієвості має процес зі спільною участю

роботодавців і працівників, оскільки така участь:

створює новий спосіб аналізу робіт шляхом порівняння різних думок, висловлених

менеджерами з кадрів та працівниками;

забезпечує сприйняття працівниками процесу та результатів як легітимних;

розподіляє робоче навантаження на багатьох осіб.

Найкращий шлях забезпечити виконання вказанихих завдань – організувати учас&

ників цього процесу у формі комітету, склад і ролі якого, а також умови, на яких він

діятиме, мають бути чітко визначені.
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КОМІТЕТ ЗІ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ОПЛАТІ ПРАЦІ

У малій організації спільна участь роботодавця та працівників може мати неформаль&

ний характер. Водночас у великій організації вона може бути дуже структурована

й передбачати чітко визначені обов’язки та процедури. У малій організації спільна

участь може набувати форми дуже малого комітету, який складається, приміром,

з одного представника роботодавця і двох представників працівників. Робота такого

комітету буде легшою, якщо він зможе звертатися до експертних ресурсів та інфор&

маційних документів, наданих спеціалізованим урядовим органом. Зокрема, у Швеції,

Великій Британії та Канаді (у провінціях Онтаріо та Квебек) державні органи розроби&

ли спрощені документи щодо забезпечення справедливості в оплаті праці, розрахо&

вані на малі організації. Існують гнучкі моделі, які добре підходять малим і середнім

підприємствам. Більше того, як зазначали керівники малих і середніх підприємств,

вигоди від справедливості в оплаті праці значні 1. Коли йдеться про мале підприємст&

во, де треба оцінити приблизно десять робіт2, то програму можна виконати за корот&

кий проміжок часу – лише за тиждень, якщо ті, хто керує процесом, завчасно

пройдуть відповідне навчання (див. нижче).

На середньому або великому підприємстві може бути створений більш масштабний

та структурований комітет, де буде забезпечене представництво різних сторін, тобто

роботодавця, працівників – членів профспілки та працівників, котрі не є членами

профспілки. Якщо треба оцінити значну кількість робіт, то для виконання етапів

1–5 може знадобитися до двох років, особливо якщо особи, котрі керують цим

процесом, приділяють йому лише кілька годин на тиждень. У дуже великій організації

або на державній службі, де кількість робіт вельми значна – 150 і навіть більше, цей

процес може забрати до трьох років, але такі випадки є винятком.

Ролі комітету зі справедливості в оплаті праці
Ролі, які виконує комітет, слід визначити дуже широко, ураховуючи, що різні етапи

програми забезпечення справедливості в оплаті праці, зазначені вище, тісно взаємо&

пов’язані. Визначення ґендерного переважання в роботах дає змогу учасникам від

самого початку ознайомитися з різними роботами на підприємстві та їхніми основ&

ними характеристиками; вибір або адаптація методу оцінювання робіт примушує

учасників зрозуміти, що саме є ґендерним упередженням стосовно оцінювання робіт,

і забезпечити кваліфіковане застосування цього інструмента, що дуже важливо для

процесу; збирання даних тісно прив’язане до використовуваного методу оцінювання

робіт, оскільки анкета розробляється на основі визначених факторів і субфакторів.

Отже, було б логічно й бажано, щоб усі етапи програми виконувала одна й та сама

група осіб. Масив знань і навичок накопичується у процесі, тому було б нерозумно не

використовувати якнайширше цей актив упродовж усієї діяльності. Тому найдоречні&

ший варіант – покласти на єдиний комітет зі справедливості в оплаті праці відпові&

дальність за всі етапи програми або принаймні за перші п’ять етапів і забезпечити,

наскільки це можливо, сталість його складу3. Це дасть змогу добитися ефективного

прогресу, а також:

забезпечить послідовність процесу;

сприятиме розвитку солідної власної компетенції організації у сферах рів&
ності та оцінювання робіт;

зменшить затримки, спричинені зміною складу комітету між етапами.

1
Comparative analysis of promoting pay equity: models and impacts, Marie&Thеrеse Chicha, 2006; International Labour Office, In Focus Programme

on Promoting the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. – P. 9.
2

Слід зазначити, що йдеться про роботи, а не про працівників. Може бути 10 робіт, але 20 і більше працівників.

3
Справді, чим триваліший термін, на який затягується процес, тим вище ризик необхідності заміни одного чи кількох членів комітету.
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СКЛАД КОМІТЕТУ ЗІ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ОПЛАТІ ПРАЦІ
Приймаючи рішення про склад комітету зі справедливості в оплаті праці, слід урахо&

вувати такі моменти:

залучати до нього осіб, які мають максимально безпосередні знання про
основні роботи, що підлягають оцінюванню;

залучати до нього осіб, котрі готові визнати й усунути ґендерну упередже&
ність, яка могла б вплинути на процес або на інструменти оцінювання;

дозволити жінкам&працівницям відігравати значну роль у цьому процесі, що
найбільш безпосередньо їх стосується.

Із цією метою слід дотримуватися певних викладених нижче критеріїв.

Представництво працівників
У комітеті має бути забезпечене достатнє представництво працівників, щоб харак&

теристики оцінюваних робіт ураховувалися повніше. Представництво працівників

також легітимізує цей процес в очах їхніх колег і полегшує останнім прийняття

результатів оцінювання. Для успішного розв’язання цього завдання рекомендовано,

щоби працівники становили щонайменше половину складу комітету.

Присутність жінок
Жінки мають бути достатньо представлені у складі комітету, щоб:

допомагати краще визначати ігноровані вимоги жіночої роботи;

впливати на рішення.

Представництво жінок може перевищувати 50%, залежно від кількості працюючих

жінок на підприємстві та кількості категорій робіт, на яких переважають жінки.

Рекомендується, щоби працівниці, обрані для участі у впровадженні програми, були

зайняті на роботах, де переважають жінки (визначення таких робіт наведено в розді&

лі 3). Ураховуючи питання, порушені в процесі діяльності комітету, пріоритет має
надаватися роботам, на яких переважають жінки й на яких зайнята найбільша
кількість працівників.

Наприклад, у банку, де робота касира – найважливіша робота, на якій
переважають жінки, і до того ж на ній зайнята найбільша кількість
працюючих, порівняно з дуже невеликою кількістю жінок – помічників
з адміністративних питань, рекомендовано запросити до складу
керівного комітету жінку�касира.

Нарешті, якщо на деяких роботах сконцентровані працівниці з етнічних
меншин, то вони також мають бути представлені в комітеті, оскільки їхня робота,

скоріш за все, є особливо невигідною з погляду оплати праці.

Наприклад, якщо на фабриці одягу помічено, що швачками працюють
здебільшого жінки з етнічних меншин, рекомендовано запросити цих
робітниць брати участь у діяльності комітету.

Коли йдеться про великі підприємства, слід, не вагаючись, обирати працівників з різ&

них ієрархічних рівнів. Оскільки жінки зосереджені на підпорядкованих роботах, іноді

виникає побоювання, що вони не зможуть чітко зрозуміти процес оцінювання. Проте

досвід засвідчив, що за умови належного навчання та роботи в групі, де немає місця

упередженням, вони можуть бути чудовими оцінювачками.
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ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ

Учасників спільного процесу, незалежно від того, проводиться він за допомогою

комітету чи ні, мають призначати сторони, котрі вони представляють:

роботодавця – представники керівництва;

представника профспілки – працівники – члени профспілки.

Важливо, щоби представники профспілки й керівництва чітко розмежовували процес

досягнення справедливості в оплаті праці та процес переговорів щодо колективного

договору. Справедливість в оплаті праці – це основне право, яке не має піддаватися

поступкам або компромісам, притаманним переговорам щодо колективних

договорів. Розрізнення питань справедливості в оплаті праці та питань колективних

договорів допомагає також обмежити потенційні конфлікти між інтересами жінок і

чоловіків у профспілках.

На підприємствах, де немає профспілок, працівники також повинні брати
участь у процесі забезпечення справедливості в оплаті праці. Оскільки, як

правило, вони не мають колективних структур, роботодавець повинен надати їм час

для обрання своїх представників.

НАВЧАННЯ

Одностайно визнано, що для ефективного виконання своїх завдань, члени комітету

мають пройти базове навчання, яке охоплює два компоненти: динаміку дискримінації

в оплаті праці та методологічні аспекти, пов’язані із забезпеченням справедливості

в оплаті праці.

Мета першого компонента полягає в тому, щоб допомогти визначити
упередження та стереотипи, які можуть виникати на різних етапах програми, та

виявити такі моменти:

фактори, які спричиняють дискримінацію в оплаті праці;

вплив упереджень і стереотипів на сприйняття робіт;

вплив упереджень і стереотипів на методи оцінювання;

вплив упереджень і стереотипів на системи винагороди.

Мета другого компонента – допомогти згаданим представникам вести процес
ретельно й розуміти пропозиції, надані внутрішніми або зовнішніми експертами.

Зокрема, цей компонент має охоплювати:

метод оцінювання;

процедури збирання даних;

процедури оцінювання;

компоненти загальної винагороди;

цінності й цілі підприємства.
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Ці навчальні заняття можна проводити будь&яким із зазначених методів:

дискусійні групи;

ділові ігри;

аналіз конкретних ситуацій.

Досвід іноді свідчив, що корисно проводити також навчання у груповій динаміці з ме&

тою сприяння взаємодії між членами комітету.

ІНФОРМАЦІЯ

Повна та прозора інформація – невід’ємна умова плавного перебігу процесу, а також

запобігання скептичному ставленню працівників до його результатів. Необхідно пере&

давати інформацію двох типів.

Інформація, призначена для членів комітетів
Для того щоб члени комітету виконували свої завдання, роботодавець повинен нада&

ти їм потрібну інформацію, зокрема про персонал, його статус, компоненти загальних

схем винагороджування, зміни, що відбуваються на підприємстві після забезпечення

справедливості в оплаті праці, тощо.

Ураховуючи делікатний характер певної інформації, особи, відповідальні за виконання

процесу, мають письмово зобов’язатися гарантувати її конфіденційність. Цю інфор&

мацію слід використовувати лише в контексті процесів, пов’язаних зі справедливістю

в оплаті праці.

Інформація, призначена для працівників
Необхідно регулярно інформувати працівників про основні досягнення, наприклад

про:

створення комітету та його склад;

план&графік роботи;

роботи, які підлягають оцінюванню;

збирання даних про роботи, які підлягають оцінюванню;

результати оцінювання;

коригування розміру оплати праці.

Незважаючи на те, чи стосується ця інформація цінності, яка надається різним

роботам, чи коригуванню розміру оплати праці, вона не повинна мати особистого

характеру: дані мають передаватися в розрізі робіт, а не в розрізі працівників.
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Регламент роботи комітету має бути встановлений від самого початку. 

Хоча використання консенсусу, а не голосування вимагає більше часу, особливо

на початку роботи, воно має кілька переваг:

дає змогу почути різні точки зору;

забезпечує всебічне врахування різних аспектів питання;

рішення з більшою вірогідністю будуть підтримані всіма працівниками.

Для того щоб члени комітету могли виконувати свої завдання повною мірою, мають

бути передбачені різні види гарантій.

ПЕРЕВАГИ

Спільна участь працівників, зокрема у структурованому комітеті, сприяє:

легітимізації процесу та його результатів в очах працівників, особливо якщо члени

комітету мають репутацію неупереджених і чесних людей;

забезпеченню прийняття рішень на основі кращої обізнаності про види робіт і зни&

женню ризику помилок і дискримінації, за умови, що члени комітету пройшли на&

вчання за двома зазначеними компонентами (див. вище «Навчання») і їм надано

прозору та повну інформацію;

уникненню широкого залучення сторонніх консультантів та відповідних витрат;

поліпшенню трудових відносин завдяки тому, що члени комітету навчаться працю&

вати задля досягнення спільної мети й вирішувати питання консенсусом.

У випадку дуже великого підприємства із численними підрозділами та широкою но&

менклатурою різнорідних робіт (сто і більше) можна передбачити, що процес забере

два роки, якщо відповідальні за нього особи приділятимуть цьому питанню лише

кілька годин на тиждень.

Захист від репресій: щоб члени комітету могли вільно виконувати свою роботу, їх

треба захистити від репресій, які можуть бути результатом позиції, котру вони зайняли,

або думок, які вони висловили в комітеті.

Збереження за ними зарплати: час, витрачений на роботу в комітеті й навчання,

має вважатися робочим часом та оплачуватися відповідним чином.

Планування засідань: графіки проведення засідань не повинні заважати

працівникам із сімейними обов’язками брати участь у них, тому що це поставило б жінок

в особливо невигідне становище.
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Чи був комітет зі справедливості в оплаті
праці створений на самому початку про&

цесу?

Чи чітко визначив комітет свій мандат?

Чи доведений цей мандат до відома всіх
працівників?

Чи забезпечене в комітеті мінімум 50&від&
соткове представництво працівників?

Чи утворюють жінки більшість членів комі&
тету від працівників?

Чи представлені виконувані переважно
жінками роботи, на яких працює найбіль&

ша кількість працівників?

Чи представлені в комітеті працівниці
з етнічних меншин?

Чи належно представлені в комітеті праців&
ники на підприємствах, де немає проф&

спілок?

Чи рівною мірою враховуються на під&
приємствах, де є профспілки, інтереси

працівників, які не є членами профспілок?

Чи проходили члени комітету спільне на&
вчання?
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Чи охоплює це навчання як ґендерне упе&
редження, так і методологічні аспекти?

Чи надав роботодавець усю інформацію,
потрібну членам комітету для виконання

своїх завдань?

Чи зобов’язалися члени комітету зберігати
конфіденційність цієї інформації?

Чи був регламент роботи комітету встанов&
лений від самого початку?

Чи ґрунтується прийняття рішень, наскіль&
ки можливо, на консенсусі?

Чи захищені члени комітету від усіх репре&
сій, пов’язаних з їхньою участю?

Чи вважається час, витрачений на діяль&
ність комітету, робочим часом з відповід&

ною оплатою?

Чи враховуються у плануванні засідань
комітету вимоги, пов’язані з узгодженням

роботи й сімейних обов’язків?

Якщо на будь�яке із цих запитань ви
відповіли «ні», то вам треба буде визначити

причини цього. Якщо задовільного
пояснення ви знайти не можете, то вам

треба буде змінити своє рішення.
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В
ідбір робіт для порівняння

ППооссллііддооввннііссттьь  ззддііййссннеенннняя  ввііддббоорруу  ррооббіітт  ддлляя  ппооррііввнняянннняя::

складання переліку робіт на підприємстві;

визначення того, чи є ці роботи такими, на яких переважають чоловіки, чи такими, де

переважають жінки;

забезпечення точності критеріїв, застосовуваних для визначення переважання;

забезпечення відсутності ґендерного упередження;

якщо необхідно – визначення стратегії, якої треба дотримуватися за відсутності

чоловічої бази порівняння.

РОЗДІЛ3Відбір робіт 
для порівняння

ЗАВДАННЯ

У цьому розділі пояснюється, як відбирати на під&

приємстві роботи для порівняння з метою виявлення

розривів у зарплаті через дискримінацію. Критерій

порівняння робіт прив’язаний до тієї підстави дискри&

мінації, якій треба протидіяти. Наприклад, якщо

йдеться про усунення розривів у зарплаті через дис&

кримінацію за ознакою статі, то рівні оплати праці

робіт, на яких переважають жінки, треба зіставити

з рівнями оплати праці робіт, де переважають чолові&

ки. Якщо ж ідеться про дискримінацію за ознакою

етнічного походження, то роботи, виконувані особами

етнічного чи іноземного походження, треба порівняти

з роботами, виконуваними людьми, які не мають цих

характеристик. У цьому посібнику акцент зроблено на

статі як ознаці, за якою здійснюється дискримінація.
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СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У програму забезпечення справедливості в оплаті праці рекомендовано, як правило,
включати всі роботи, що є на підприємстві. Розроблено методи, які уможлив&

люють одночасне оцінювання широкого спектра робіт, наприклад роботи механіків,

медсестер, секретарів або інженерів. Для оцінювання всіх цих робіт треба застосо&

вувати один і той самий метод, щоб можна було порівнювати їх одна з одною. Якщо

один метод використовується для оцінювання робіт на виробництві, виконуваних, як

правило, чоловіками, а інший метод – для оцінювання офісних робіт, які зазвичай

виконують жінки, це автоматично означатиме, що роботи на виробництві порівнюють&

ся виключно між собою, як і офісні роботи. Тому певну частину дискримінації в оплаті

праці за ознакою статі буде неможливо усунути або навіть виміряти.

Часто на підприємствах посади, які мають однакову назву, передбачають роботи,
що потребують навичок, обов’язків і зобов’язань, котрі частково відрізняються
одне від одного. Зазначення робіт із різними вимогами під однією назвою посади

призводить до виникнення багатьох проблем пізніше, коли справа доходить до оціню&

вання робіт.

Наприклад, в оптовій компанії назва посади «продавець» охоплює як
працівників, що відповідають за продаж сучасної комп’ютерної
техніки іншим компаніям, так і працівників, які продають дрібне
базове обладнання роздрібним торгівцям. Хоча обидві посади мають
одну назву, вони потребують різних знань – набагато детальніших
і ширших у першому випадку, ніж у другому. Слід розрізнити ці роботи
й надати їм різні назви посад.

Водночас аналогічна робота іноді виконується на посадах, які мають різні
назви. Мабуть, у минулому ці роботи справді передбачали різні обов’язки чи квалі&

фікації, котрі, можливо, розмилися через зміни в технології, тоді як відповідні назви

залишилися без змін. У цьому випадку, з міркувань простоти, було б краще згрупува&

ти їх, щоб уникнути зайвого обтяження процесу.

Щоб чітко визначити роботи на підприємстві з метою забезпечення справедливості

в оплаті праці, від самого початку треба відповісти на два запитання:

Чи передбачають розглядувані роботи схожі обов’язки або схожу відповідальність?

Якщо ні, то навіть коли цим роботам відповідає однакова назва посади, необхідно

буде розділити їх і надати їм різні назви посад. У наведеному вище прикладі це може

бути «менеджер з корпоративного продажу» та «менеджер із роздрібного продажу».

Чи потребують розглядувані роботи схожої кваліфікації? Наприклад, у програмі

забезпечення справедливості в оплаті праці, упровадженій у сфері громадського

харчування, термін «шеф&кухар» можна було б використовувати як у великих, так

і в малих ресторанах. Проте, якщо ретельно вивчити кваліфікаційні вимоги до цієї

роботи, можна помітити, що у великому ресторані шеф&кухар повинен уміти керувати

колективом помічників&спеціалістів, планувати великі гастрономічні події тощо, тоді як

від шеф&кухаря малого ресторану такі навички не вимагаються. У випадку галузевого

оцінювання робіт комітет повинен розрізняти ці дві роботи, надавши відповідні назви

посадам і, отже, оцінюючи їх окремо.
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ГЕНДЕРНЕ ПЕРЕВАЖАННЯ В РОБОТАХ І ДИСКРИМІНАЦІЯ 
В ОПЛАТІ ПРАЦІ

Визначення ґендерного переважання в роботах – дуже важливий крок, ураховуючи,

що, як відомо, упередження й стереотипи щодо жіночих робіт є істотною причиною

того, чому працю жінок недооцінюють і недостатньо оплачують.

Важливо від самого початку визначити, які роботи на підприємстві виконуються

переважно жінками, оскільки ймовірно, що саме для таких робіт існує дискримінація

в оплаті праці. Важливо також визначити роботи, виконувані переважно чоловіками,

щоб можна було порівняти з ними роботи, виконувані переважно жінками, з погляду

оцінювання розривів у зарплаті.

Доцільно, як це практикують у деяких країнах, наприклад у Швеції, порівняти роботи,

виконувані переважно жінками, з іншими роботами в даній організації. У цьому

випадку не треба визначати роботи, виконувані переважно чоловіками, що спрощує

процес. Водночас база порівняння охоплює так звані «нейтральні» роботи, тобто

роботи, які неможливо асоціювати із жінками або із чоловіками й на які, таким чином,

не впливає проблема дискримінації. Цей підхід, однак, несе із собою ризик

отримання менш точної міри дискримінаційних розривів у зарплаті.

Критерії визначення переважання
Певні критерії визначення переважання можна використовувати разом або окремо.

Ці критерії були обрані через те, що деякі дослідження продемонстрували їхній вплив

на недооцінювання й низьку оплату праці жінок, тому вони є хорошими показниками

для визначення робіт, які можуть стати предметом дискримінації в оплаті праці.

Відсоткова частка жінок або чоловіків

Статистика показує, що чим вища частка жінок серед тих, хто виконує ту чи іншу

роботу, тим нижча відповідна плата, й навпаки. У деяких країнах робота вважається

виконуваною переважно жінками або переважно чоловіками, якщо жінки чи чоловіки

Єдиний критерій, що уможливлює прийняття рішення про те, чи вико0
нується робота переважно жінками або переважно чоловіками, – це від0
соткова частка жінок або чоловіків серед тих, хто виконує дану роботу.
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становлять принаймні 60% тих, хто виконує цю роботу. В інших країнах цей поріг

установлено на рівні 70%. Важливо усвідомити, що чим вище встановлений поріг, тим

меншою буде кількість робіт, визначених як роботи з ґендерним переважанням.

Досліджень, які б переконливо доводили, яким саме повинен бути оптимальний поріг,

немає.

Розраховуючи зазначену відсоткову частку, важливо брати до уваги всіх працівників

незалежно від статусу, тому що в жіночих роботах часто присутні високі рівні небез&

пеки. Наведений нижче приклад показує, що, коли виключити з розрахунку працівни&

ків, які виконують небезпечні роботи, виникає ризик зміни переважання у відповідній

роботі й, таким чином, створення несправедливої перешкоди для жінок&працівниць

у доступі до переваг справедливої оплати праці.

Наприклад, певну роботу виконують 20 працівників, у тому числі:
4 чоловіки та 1 жінка з постійним статусом і 4 чоловіки та 11 жі�
нок із тимчасовим статусом.

Якщо під час визначення ґендерного переважання в цій роботі
виключити всіх тимчасових працівників, то ця робота буде
визначена як виконувана переважно чоловіками, а відповідний
показник становитиме 80% (4/5). Таким чином, усім працівникам,
які виконують цю роботу, буде відмовлено в перевагах справедливої
оплати праці.

Якщо під час визначення ґендерного переважання у цій роботі
врахувати всіх тимчасових працівників, то вона буде визначена як
виконувана переважно жінками, а відповідний показник станови�
тиме 60% (12/20). Таким чином, усі працівники, які виконують цю
роботу, в тому числі жінки з тимчасовим статусом, зможуть
користуватися перевагами справедливої оплати праці.

Історія роботи за останній період
У випадку, коли кількість працівників певної професії мала, скажімо 4–5 осіб, може

статися так, що звільнення двох із них змінить відсоткове співвідношення і, як наслі&

док, визначене ґендерне переважання в цій роботі.

Наприклад, у компанії з 2000 р. працюють 10 креслярів, у тому
числі лише одна жінка. У 2005 р. декілька із цих креслярів звільни�
лися й були замінені іншими, тому у 2006 р. серед них уже було
7 жінок і 3 чоловіки.

Було б абсурдом уважати, що ця робота стала виконуватися
переважно жінками й, отже, вразливою для дискримінації в оплаті
праці через те, що частка жінок серед тих, хто її виконує,
збільшилась із 20% до 70% упродовж одного року. Ось чому в деяких
канадських провінціях, зокрема в Онтаріо та Квебеку 1, заведено
враховувати історію роботи за останній період. У наведеному вище
прикладі така практика призвела б до того, що у 2006 р. ця робота
вважалася б виконуваною переважно чоловіками.

Важливо враховувати всіх працівників організації, незалежно від того, чи
працюють вони повний або неповний робочий час, за безстроковими чи
строковими договорами.

1
Канадські органи влади прийняли попереджувальні закони про справедливість в оплаті праці.
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Наскільки далеко в часі повинен заходити такий аналіз? У принципі, було б доціль�
но повернутися до моменту, коли для даної роботи встановлювалася заробітна
плата. Якщо на той час роботу виконували переважно чоловіки, то є вагома підстава

зберегти цю характеристику на момент, коли реалізується програма забезпечення

справедливості в оплаті праці. Це робити простіше, коли йдеться про працівників –

членів профспілки, оскільки в цьому разі аналіз може ґрунтуватися на становищі, яке

існувало на день підписання останнього колективного договору. В інших випадках

достатньо буде ретроспективного періоду 5–6 років. Цей підхід забезпечує також

стабільність у результатах оцінювання. Інакше будь&яка зміна в ґендерному

переважанні в роботі поставить результати під сумнів.

ССттееррееооттииппии

Нарешті, ще один показник, який слід урахувати, – чи є робота стереотипно жіночою

(медсестра, вчитель початкової школи, секретар у приймальні, касир) або

стереотипно чоловічою (керівник вищої ланки, програміст/аналітик, водій вантажівки,

електрик). Єдину посаду секретаря у приймальні компанії може обіймати чоловік.

Однак ця робота є стереотипно жіночою, тож цей стереотип, імовірно, впливає на

зарплату. Відповідальні за впровадження програми забезпечення справедливості

в оплаті праці могли б віднести цю роботу до робіт, виконуваних переважно жінками.

Як визначити стереотипи? Є кілька можливих показників:

глобальна статистика ринку праці;

жіночі або чоловічі характеристики тієї чи іншої роботи в даній галузі (наприклад,

шеф&кухарі дорогих ресторанів, як правило, чоловіки, тоді як у звичайних

ресторанах кухарі – жінки; така сама тенденція характерна для офіціантів та

офіціанток);

жіноче або чоловіче позначення, зазвичай асоційоване з роботою (наприклад,

спонтанне використання слів «поліцейський» та «прибиральниця»).

ВІДСУТНІСТЬ ЧОЛОВІЧОЇ БАЗИ ПОРІВНЯННЯ

На деяких підприємствах галузей з високим ступенем переважання жінок може не

бути робіт, виконуваних переважно чоловіками, навіть якщо врахувати всіх

працівників. Оскільки порівняння традиційно здійснюються в межах підприємства, то

може здатися, що оцінити й усунути дискримінацію в оплаті праці неможливо.

Водночас для галузей з переважанням жінок, таких як швейна промисловість, часто

характерні низькі зарплати, небезпечні роботи й висока концентрація працівниць&

мігранток.

На практиці ті, хто відповідає за цей етап, мають приймати рішення щодо ґендерного
переважання в кожній роботі шляхом порівняння результатів цих трьох показників,
а якщо вони не узгоджуються між собою, то шляхом вибору варіанта, який видається
їм найбільш доречним.

Коли жоден із цих показників не є доречним, роботу можна вважати нейтральною.
У такому разі вона не включатиметься в порівняння заробітної плати.
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Єдиний вихід із цього глухого кута можна знайти, звернувшись до ініціатив галузевого

рівня щодо справедливості в оплаті праці чи ініціатив, висунутих галузевими комітетами.

Це допоможе віднайти роботи, виконувані переважно чоловіками, в інших компаніях цієї

самої галузі, які можна використати для порівняння. 

ПЕРЕВАГИ

Цей етап, який часто ігнорують у програмах забезпечення справедливості в оплаті

праці, має кілька переваг, зокрема:

він дає змогу скласти більш узгоджений перелік назв і змісту робіт, що надалі

сприятиме управлінню людськими ресурсами;

він ознайомлює членів комітету зі справедливості в оплаті праці з поняттям

стереотипів та їхнім впливом, що, у свою чергу, дає їм підстави краще зрозуміти

спосіб, у який ці стереотипи впливають на різні аспекти оцінювання робіт;

він дає змогу краще визначити професійну сегрегацію на підприємстві, а отже,

розробити програми щодо рівних можливостей зайнятості.
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Чи всі роботи, які існують на підприємстві,
включені у програму?

Чи визначено, що роботи, які
передбачають різні обов’язки або різну

кваліфікацію, не вказані під однією назвою

посади?

Чи визначено, що схожі роботи не вказані
під двома різними назвами посад?

Чи визначені роботи, виконувані переважно
жінками й переважно чоловіками?

Чи є критерії, котрі застосовуються для ви&
значення ґендерного переважання, багато&

вимірними?

Чи враховані в кількості працівників, які ви&
конують роботи з ґендерним переважан&

ням, усі працівники підприємства, незалеж&

но від того, чи працюють вони повний або

неповний робочий час, за безстроковими

чи строковими договорами?

Якщо на підприємстві немає чоловічої бази
порівняння, чи вивчені всі можливі варіанти

для забезпечення справедливості в оплаті

праці?

Якщо на будь�яке із цих запитань ви
відповіли «ні», то вам треба буде визначити

причини цього. Якщо задовільного
пояснення ви знайти не можете, то вам

треба буде змінити своє рішення.
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Послідовність виконання є такою:

вибір методу;

вибір або адаптація субфакторів оцінювання;

забезпечення того, щоб субфактори належним чином охоплювали ігноровані

аспекти праці жінок;

забезпечення точності субфакторів;

визначення параметрів, які використовуватимуться для вимірювання субфакторів;

визначення кількості рівнів на один субфактор і встановлення цих рівнів;

забезпечення того, щоб рівні були точними й ґендерно нейтральними;

забезпечення чіткого й точного відображення всього методу в письмовому вигляді.

РОЗДІЛ4Методи
оцінювання
робіт

ЗАВДАННЯ

Метод оцінювання робіт має на меті оцінювання за за&

гальними критеріями основних характеристик робіт

на підприємстві для встановлення їхньої відносної

цінності. З погляду справедливості в оплаті праці

такий метод дає змогу забезпечити однакову оплату

робіт рівної цінності, виконуваних переважно жінками,

та робіт, виконуваних переважно чоловіками.

Як правило, документ або посібник, у якому представ&

лено метод оцінювання робіт, має складатися з двох

частин.

У першій частині викладаються вибрані фактори та

субфактори, використовувані в методі.

У другій частині пояснюється, як слід тлумачити ці

фактори та субфактори, і з цією метою подаються

конкретні ілюстрації, доречні для даного підприємства

чи галузі.
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1
Перелік цих документів і спосіб їх отримання наведені в розділі «Бібліографія».

ВИБІР МЕТОДУ

Тип методу
Існують два типи методів оцінювання: глобальний та аналітичні методи. Глобальні

методи, зокрема методи ранжирування і класифікації, порівнюють роботи і класифі&

кують їх відповідно до базових вимог до роботи, без детального аналізу змісту робіт.

Серйозний недолік глобального підходу полягає в тому, що він не дає змоги виявляти

й усувати вплив упереджень і стереотипів, які спричиняють недооцінювання робіт,

виконуваних переважно жінками. Саме тому цей метод часто не рекомендують

використовувати в цілях забезпечення справедливості в оплаті праці.

Аналітичні методи уможливлюють систематизоване вивчення, оцінювання й порівнян&

ня всіх вимог до всіх робіт на підприємстві за загальними, точними й детальними

критеріями. Аналітичний метод, що ґрунтується на точках і факторах, який зазвичай

називають «точковим методом», нині визнано найдоречнішим методом оцінювання

з метою забезпечення справедливості в оплаті праці. Цей метод становить основу

методології, викладеної в цьому посібнику.

Розробка методу
Існують кілька варіантів вибору ґендерно нейтрального методу оцінювання, які краще

підходять до конкретних характеристик підприємства:

модифікація методу оцінювання, який нині застосовується на підприємстві;

розробка нового методу оцінювання на основі документів, наявних для цієї мети1;

адаптація методу оцінювання, розробленого для підприємств цієї самої галузі, де

були реалізовані ініціативи галузевого рівня;

придбання методу, розробленого консультантом. Існує ціла низка таких методів.

Проте деякі з них не враховують питань, пов’язаних зі справедливістю в оплаті

праці або приділяють їм дуже мало уваги. Перш ніж вибирати метод, розроблений

консультантом, необхідно вирішити кілька питань, зокрема, чи відповідає він

критеріям ґендерної нейтральності.
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ФАКТОРИ ОЦІНЮВАННЯ

Більшість точкових методів оцінювання робіт охоплюють чотири основні фактори:

кваліфікацію;

зусилля;

відповідальність;

умови, в яких виконується робота.

На думку експертів з оцінювання та винагороди, ці чотири фактори є необ�
хідними й достатніми для оцінювання всіх робіт, виконуваних в організації,

незалежно від того, до якої галузі економіки вона належить.

Кожний із цих чотирьох факторів повинен використовуватися для оцінювання кожної

роботи.

Наприклад, на певному підприємстві було б неприйнятно оцінювати
роботу електриків за кваліфікацією, відповідальністю, зусиллями
та умовами праці, а секретарів – лише за кваліфікацією, зусиллями
та відповідальністю під тим приводом, що секретарі мають гарні
умови праці. Секретарі теж працюють у складних умовах, тому
для них також важливо оцінювати цей фактор.

Контрольний перелік елементів, які треба перевірити під час вибору методу, розроб#

леного консультантом:

Звідки взявся цей метод? Коли його було розроблено? Для яких видів робіт або галузей
його було розроблено? У якому робочому контексті він застосовується найчастіше?

Які зміни були внесені з метою адаптації цього методу до цілей забезпечення справед&
ливості в оплаті праці?

Чи можна адаптувати цей метод до категорій робіт з ґендерним переважанням на вашо&
му підприємстві?

Чи готовий консультант дозволити членам комітету, який відповідає за програму (якщо
такий комітет існує), повною мірою брати участь у процесі?

Чи передбачає метод оцінювання всіх чотирьох факторів: кваліфікації, зусиль, відпо&
відальності й умов праці? Чи не були неправомірно додані інші фактори, які не відпові&

дають цим чотирьом категоріям?

Чи не містять визначення субфакторів сексистські компоненти? Чи враховують вони ті
аспекти праці жінок, які часто ігноруються?

Чи відсутнє в інструментах оцінювання, таких як анкета, дискримінаційне упередження?

Чи не може рекомендований процес упровадження створити дискримінаційне упере&
дження?

Яким чином консультант забезпечив цілковиту відсутність у методі, інструментах і про&
цесі взагалі дискримінації за ознакою статі? Чи є надійні засоби контролю цього?
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СУБФАКТОРИ

Названі чотири базові фактори слід розбити на субфактори, що уможливить

урахування детальніших і різноманітніших характеристик різних видів робіт на кожному

підприємстві2. Наприклад, фактор «кваліфікація» можна розбити на такі субфактори,

як «професійні знання», «фізична вправність» та «навички міжособистісного спілкуван&

ня», а фактор «зусилля» – на «розумові зусилля» й «фізичні зусилля» тощо.

У більшості методів передбачено від 10 до 16 субфакторів, залежно від розміру під&

приємства та номенклатури робіт, які оцінюватимуться. Хоча обрані субфактори

повинні належати до одного із чотирьох базових факторів, вибір і спосіб їхнього тлума&

чення в конкретних умовах можуть варіюватися залежно від сектору економіки. Однак

дві умови мають дотримуватися суворо: точність методології та ґендерна нейтральність.

Точність методології

ААддааппттааццііяя  ммееттооддуу  ддоо ууммоовв  ооррггааннііззааццііїї

Відбір робіт для порівняння, проведений на попередньому етапі, дав змогу відпові&

дальним за питання справедливості в оплаті праці отримати інформацію про різні групи

та види робіт і завдання, що існують на підприємстві. Ці знання будуть дуже корисними

зараз, коли ми підходимо до адаптації змісту методу оцінювання до конкретних харак&

теристик організації.

Малим організаціям знадобиться відносно простий метод, який може охоплювати сім&

вісім субфакторів.

УУннииккннеенннняя  ннееооддннооззннааччннооссттіі

Непорівнянні елементи не слід групувати разом в одному субфакторі, щоб в оцінювачів не

виникли проблеми з його тлумаченням. Таке може статися, наприклад, якщо в одному

субфакторі згрупувати такі елементи, як робота з важкими об’єктами, випробування

робочих місць та візуальна увага, – дуже різні виміри фізичних зусиль. Відсутність точності

у визначенні цього субфактора могла би призвести до недостовірних результатів:

оцінити цей субфактор було б дуже складно;

роботи, що охоплюють одночасно всі три вимоги, імовірно, були б недооцінені.

УУннииккннеенннняя  ппооддввііййннооггоо  ввррааххуувваанннняя  ссууббффааккттоорраа

Субфактори не слід рахувати двічі. Наприклад, деякі методи оцінювання, призначені

в основному для робіт на виробництві, містили субфактор фактора «кваліфікація», який

називається «здатність працювати з важким обладнанням», та субфактор фактора

«зусилля», який називається «переміщення важких об’єктів». Якщо один і той самий

фактор порахувати двічі, то роботи, вимоги до яких оцінюються в ньому особливо

високо, будуть переоцінені порівняно з іншими роботами.

Ґендерна нейтральність

Роботи, виконувані переважно жінками, часто передбачають вимоги, які відрізняються

від вимог до робіт, виконуваних переважно чоловіками, з погляду кваліфікації, зусиль,

відповідальності або умов праці. Донедавна роботи, виконувані переважно жінками,

оцінювалися методами, розрахованими в основному на роботи, виконувані переважно

чоловіками, що частково є причиною дискримінації в оплаті праці. Важливо бути пиль&

ним, вибираючи метод, і стежити, щоб його зміст був рівною мірою орієн�
тований на роботи, виконувані переважно жінками, та роботи, виконувані

переважно чоловіками.

2
У деяких методах, таких як метод АБАКАБА (Katz and Baitsch, 1996), застосовується інший підхід до визначення і класифікації різних критеріїв,

але змінні, на яких вони ґрунтуються, є порівнянними.
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ВВииббіірр  ссууббффааккттоорріівв

Під час вибору субфакторів допустима широка свобода дій. Відповідальні за програму

забезпечення справедливості в оплаті праці повинні докласти зусиль, щоб якомога

точніше підібрати субфактори відповідно до робіт, які існують на підприємстві. Як ми

побачимо згодом, виконуючи це завдання, важливо включити субфактори, пов’язані
з роботами, які виконують жінки, що часто ігнорується в методах оцінювання.

ППррииккллаадд  ссууббффааккттоорріівв

Важливо, щоб субфактори оцінювання були чітко визначені. Документ, у якому

обґрунтовується метод, має містити пояснення, котрі слід проілюструвати

прикладами. Ці приклади слід брати з робочих місць, що відповідають як робо�
там, виконуваним переважно жінками, так і роботам, виконуваним переважно
чоловіками. Якщо приклади, використані для ілюстрації субфактора, стосуються

лише робіт, виконуваних переважно чоловіками, то така сама тенденція просте&

жуватиметься в інструментах збирання даних (зокрема в анкеті), а також у рішеннях

оцінювачів, унаслідок чого збережеться невидимий характер ігнорованих аспектів

робіт, виконуваних переважно жінками.

У наступних розділах субфактори, що є компонентами чотирьох основних факторів,

вивчатимуться з погляду ґендерної нейтральності 3. Будуть визначені упередження

й стереотипи, які можуть викривити оцінку, а також висвітлені деякі часто ігноровані

аспекти окремих робіт, виконуваних переважно жінками.

КВАЛІФІКАЦІЯ: СУБФАКТОРИ
Кваліфікація – це знання й навички, потрібні для роботи, які могли бути

отримані різними шляхами, зокрема:

за допомогою теоретичної чи професійно&технічної підготовки,
засвідченої дипломом;

шляхом набуття досвіду оплачуваної роботи на ринку праці;

через неформальну підготовку;

за допомогою добровільної роботи.

Упередження та стереотипи стосовно кваліфікації

Багато упереджень і стереотипів призводять до недооцінювання кваліфікації, якої

вимагають роботи, виконувані переважно жінками.

Думка про те, що навички, потрібні для робіт, виконуваних переважно жінка�
ми, зокрема навички міжособистісного спілкування або фізична вправність, є
природними і становлять особисті якості, а не елементи кваліфікації,
необхідної для роботи. Необхідно включати всі навички, потрібні для оцінюваних

робіт, незалежно від того, як ці навички були набуті. 

Наприклад, робота медсестри вимагає великої міри співпереживання,
ноу�хау й терпіння, коли йдеться про стосунки з пацієнтами та
їхніми сім’ями. Чи є ця навичка природною, чи вона набута – недореч�
не запитання для оцінювання роботи. Якщо навичка потрібна для
виконання передбачених завдань, її треба вважати елементом ква�
ліфікації для роботи.

Знання й 

навички

Важливо не те, як була отримана кваліфікація, а те, щоб її зміст відповідав
вимогам оцінюваної роботи.

3
Слід зазначити, що в цьому розділі вичерпне вивчення всіх можливих субфакторів, які відповідають кожному основному факторові, не

проводитиметься.
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Точка зору, відповідно до якої багато робіт, виконуваних переважно жінками,
автоматично вважають такими, що вимагають низької кваліфікації, та ігно&

рують деякі особливі навички, потрібні для цих робіт.

Наприклад, секретарську роботу часто вважають такою, що потре�
бує низької кваліфікації. Проте секретарі повинні добре володіти
робочою мовою, щоб писати тексти, вести протоколи засідань і ре�
дагувати листи. Ці елементи кваліфікації рідко беруть до уваги
у традиційних методах оцінювання, що й призвело до недооцінювання
секретарської роботи.

Фактор «кваліфікація»: вибір і надання прикладів ґендерно нейтральних субфакторів

Усунення упереджень і стереотипів з конкретної точки зору потребує:

– урахування субфакторів, які зазвичай асоціюються з роботами, виконувани0
ми переважно жінками; 
– ілюстрування субфакторів прикладами, які містять посилання на роботи,
виконувані переважно жінками.

Тип субфактора
(ґендерна нейтральність
у виборі субфакторів)

Назва роботи, виконуваної
переважно жінками

Приклади робіт, виконуваних
переважно жінками 
(ґендерна нейтральність 
в ілюстрації субфакторів)

Навички
міжособистісного
спілкування (жіночий)4

Соціальний працівник, медсестра,
працівник відділу кадрів

Продавець

Учитель

Консультування, опитування

Оцінювання потреб покупців, переконування

Мотивація, застосування навичок
навчання

Навички спілкування
(жіночий)

Працівник телефонного
маркетингу, агент з обслуговуван&
ня клієнтів, спеціаліст зі зв’язків
із громадськістю, продавець

Секретар

Знання іноземної мови

Коригування текстів, ведення протоколів
засідань

Фізичні навички

(чоловічий)

Секретар

Медсестра

Швачка

Складальниця 

Чудова фізична вправність: використання
клавіатури

Ін’єкції 

Підрубування одягу, зшивання складних
елементів одягу

Складання малих електронних
компонентів, кольорових електричних
дротів у конкретній послідовності

Табл. 4.1. Фактор «кваліфікація»: вибір і надання прикладів ґендерно нейтральних субфакторів

4
Зазначення того, що субфактор є жіночим, не означає, що його немає в роботах, виконуваних переважно чоловіками, а лише засвідчує

те, що він відносно частіше відповідає роботам, виконуваним переважно жінками, ніж роботам, виконуваним переважно чоловіками. У цьому

стовпчику показано важливість урахування для кожного фактора не лише субфакторів, пов’язаних із роботами, виконуваними переважно

чоловіками, а й субфакторів, пов’язаних із роботами, виконуваними переважно жінками (що часто ігнорується в традиційних методах

оцінювання робіт). Аналогічні таблиці, що ілюструють інші фактори, наведені на наступних сторінках.
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ЗУСИЛЛЯ: СУБФАКТОРИ

Зусилля стосуються складності, пов’язаної з виконанням робочих завдань,

та втоми й напруженості, які спричиняє виконання цих завдань. Більшість

методів оцінювання робіт, котрі застосовуються у традиційних виробничих

контекстах, акцентують увагу майже виключно на фізичних зусиллях.

Проте, вирішуючи питання справедливості в оплаті праці, важливо пере&

глянути визначення фізичних зусиль і взяти до уваги також розумові й

емоційні зусилля. Деякі практики надають перевагу групуванню цих двох

субфакторів під назвою «психологічні зусилля». На практиці вибір

залежатиме від виду робіт, які оцінюватимуться.

Упередження та стереотипи стосовно кваліфікації
Що стосується зусиль, то традиційні методи зосереджуються на фізичних зусиллях,

зокрема пов’язаних із «синьокомірцевими» роботами в обробній промисловості чи

будівництві. Це дуже поширене уявлення про фізичні зусилля призвело до того, що

зусилля, потрібні для багатьох жіночих робіт, стали «невидимими». Так, роботи, вико&

нувані переважно жінками, передусім офісні та у сфері послуг, розглядаються як такі,

що не потребують великих фізичних зусиль.

РОБОТА СЕКРЕТАРКИ передбачає такі види фізичних зусиль:

піднімання й переміщення стосів папок або коробок із документами;

нахиляння над картотечними шафами для розміщення або пошуку документів;

тривале перебування в сидячому положенні під час підготовки текстів.

РОБОТА ВИХОВАТЕЛЬКИ дошкільного закладу передбачає піднімання малих,

часто галасливих, дітей; РОБОТА МЕДСЕСТРИ вимагає піднімання слабких або кво&

лих пацієнтів. Обидві ці роботи передбачають виконання фізично важких завдань.

РОБОТА ШВАЧКИ на фабриці масового виробництва пов’язана зі значними та

різноманітними фізичними зусиллями, зокрема:

швидким та багаторазовим натисканням педалі протягом тривалих періодів часу;

нахилянням над робочою поверхнею протягом тривалих періодів часу;

підніманням і переміщенням стосів готового одягу.

Ще один наслідок стереотипного уявлення про зусилля – тенденція ігнорувати інші

значні аспекти цього фактора, такі як розумові й емоційні зусилля, причому останні

великою мірою є часткою багатьох робіт, виконуваних переважно жінками.

Фактор «зусилля»: вибір і надання прикладів ґендерно нейтральних субфакторів

Як показано в таблиці 4.2, усунення упереджень і стереотипів щодо конкретної точки

зору потребує:

урахування субфакторів, які зазвичай асоціюються з роботами, виконуваними
переважно жінками; 

ілюстрування субфакторів прикладами, які містять посилання на роботи,
виконувані переважно жінками.

Фізичні та 

психологічні 

зусилля
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СУБФАКТОРИ

Цей фактор охоплює завдання, які впливають на цілі підприємства, наприклад

на його рентабельність, фінансову стабільність, охоплення ринку, здоров’я та

безпеку його клієнтів.

Упередження та стереотипи стосовно відповідальності

Важливо розглядати різні види відповідальності, пов’язані із цілями підприємства,

незалежно від ієрархічного рівня роботи або кількості працівників, за якими

передбачено нагляд. Відповідальність, як правило, пов’язана з ієрархічним рівнем
робіт: робота, що стоїть високо на ієрархічних щаблях, автоматично вважається такою,

що передбачає значну відповідальність. Простим і часто використовуваним показником

ієрархічного рівня роботи є кількість задіяних підлеглих.

Роботи, виконувані переважно жінками, сприймаються як такі, що передбачають низьку

відповідальність. Справді, завдяки «скляній стелі» ці роботи, як правило, стоять унизу

ієрархічних сходів і пов’язані з наглядом лише за обмеженою кількістю працівників,

а у фінансовому плані – зі скромними дискреційними повноваженнями. Водночас ці

Тип субфактора
(ґендерна нейтральність
у виборі субфакторів)

Назва роботи, виконуваної
переважно жінками

Приклади робіт, виконуваних
переважно жінками (ґендерна
нейтральність в ілюстрації
субфакторів)

Емоційні зусилля
(жіночий)

Соціальний працівник

Викладач спеціальної освіти

Медсестра

Агент з обслуговування клієнтів

Контакт із побитими дітьми

Підтримка дітей з обмеженими
можливостями

Контакт із невиліковно хворими

Переговори з клієнтами, які
незадоволені або агресивні

Розумові зусилля
(нейтральний)

Секретар, касир

Секретар

Медсестра, вчитель

Перекладач

Введення даних, редагування текстів,
перевірка цифр

Ведення протоколів засідань

Широка спеціалізація 

Інтенсивне зосередження упродовж
тривалих проміжків часу

Фізичні навички

(чоловічий)

Секретар

Секретар

Секретар

Вихователька дитячого дошкільного
закладу, медсестра

Офіціантка

Швачка

Швачка

Швачка

Медсестра 

Швидкі багаторазові рухи на клавіатурі 

Піднімання й переміщення стосів папок
і коробок із документами

Нахиляння над картотечними шафами
для розміщення або пошуку документів

Піднімання малих дітей або пацієнтів

Безперервне переміщення, перенесення
доволі важких предметів

Швидке та багаторазове натискання
педалі протягом тривалих періодів часу

Піднімання й переміщення стосів
готового одягу

Нахиляння над робочою поверхнею
протягом тривалих періодів часу

Піднімання і штовхання інвалідних візків
з пацієнтами

Табл. 4.2. Фактор «зусилля»: вибір і надання прикладів ґендерно нейтральних субфакторів

Вплив на цілі 

підприємства
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М
етоди оціню

вання робіт

роботи все&таки передбачають багато інших видів відповідальності, які не вписуються

в усталені уявлення. Уважніший погляд на відповідальність, з якою пов’язані
роботи, виконувані переважно жінками, виявляє, що вони мають значний і часто
ігнорований вплив на цілі підприємства:

захист конфіденційності важливої інформації – вимога до роботи працівників
відділу заробітної плати або відділу обслуговування клієнтів;

спеціалісти відділу кадрів (а цю управлінську роботу часто виконують лише жінки)
несуть значну відповідальність за продуктивність роботи працівників, а також їхнє

здоров’я та безпеку, що, у свою чергу, впливає на рентабельність підприємства;

учителі початкової школи частково відповідають за інтелектуальний розвиток
і безпеку своїх учнів.

Стереотип, за яким роботи, виконувані жінками, передбачають низьку відповідальність,

не дає можливості людям дізнатися про ці вимоги і призводить до того, що в традицій&

них методах оцінювання ці вимоги ігноруються.

Фактор «відповідальність»: вибір і надання прикладів ґендерно нейтральних
субфакторів
Усунення упереджень і стереотипів з конкретної точки зору потребує:

урахування субфакторів, які зазвичай асоціюються з роботами, виконуваними
переважно жінками; 

ілюстрування субфакторів прикладами, які містять посилання на роботи,
виконувані переважно жінками.

У наведеній нижче таблиці проілюстровано багатоманітність видів відповідальності,

передбачених деякими роботами, виконуваними переважно жінками, які часто ігно&

руються в методах оцінювання.

Тип субфактора
(ґендерна нейтральність
у виборі субфакторів)

Назва роботи, виконуваної
переважно жінками

Приклади робіт, виконуваних
переважно жінками (ґендерна
нейтральність в ілюстрації субфакторів)

Відповідальність
за людей (жіночий)

Вихователька дошкільного дитячого
закладу, вчитель, медсестра

Вихователька дошкільного дитячого
закладу, вчитель

Надання порад та інформації учням

Створення безпечних умов для дітей

Відповідальність
за людські ресурси
(жіночий)

Спеціаліст по роботі з кадрами

Секретар

Спеціаліст по роботі з кадрами

Орієнтація нових працівників

Планування зустрічей

Формування кадрової політики

Відповідальність

за конфіденційність

(нейтральний) 

Продавець, агент з обслуговування
клієнтів

Працівник відділу зарплати

Укладач замовлень

Дані клієнтів

Інформація щодо зарплати

Дані постачальників

Фінансова

відповідальність

(чоловічий)

Працівник відділу кредиторської
заборгованості

Бухгалтер

Оплата рахунків і виписування чеків

Ведення обліку

Відповідальність

за матеріальні ресурси

(чоловічий)

Секретар

Секретар

Використання, обслуговування та ремонт
офісної техніки: фотокопіювального
апарата, комп’ютера, сканера, принтера

Планування потреб у різних витратних
матеріалах та їх замовлення

Табл. 4.3. Фактор «відповідальність»: вибір і надання прикладів ґендерно нейтральних субфакторів
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УМОВИ ПРАЦІ: СУБФАКТОРИ

Цей фактор стосується умов праці та психологічного середовища, в якому

виконується робота.

Упередження та стереотипи стосовно умов праці

На відміну від робіт, виконуваних переважно чоловіками, роботи, виконувані пере&

важно жінками, сприймаються як такі, що виконуються в середовищі, де немає пилу,

шуму, потенційно шкідливих хімічних речовин і несприятливих температур. Психоло&

гічне середовище на робочому місці загалом уважається приємним. Фактор «умови

праці» фактично ігнорується під час оцінювання адміністративних робіт, тоді як в оцін&

ці виробничих робіт він ураховується. 

Вивчення умов праці, характерних для робіт, виконуваних переважно жінками,

виявляє багато фізичних умов, на які зазвичай не звертають уваги:

прибиральниці зазнають дії шшккііддллииввиихх  ххііммііччнниихх  ррееччооввиинн;

касири супермаркетів зазнають дії ббееззппееррееррввннооггоо  шшууммуу  ттаа  ппооттееннццііййнноо
шшккііддллииввиихх  ппррооммеенніівв  ссккааннеерріівв;

медсестри стикаються з ііннффееккццііййннииммии  ххввооррооббааммии.

Що стосується психологічних умов, то рідко враховуються такі аспекти:

ччаассттіі  ввттррууччаанннняя в роботу секретарів;

ттееррммііннооввіі  ттаа  ннеессппооддіівваанніі  ввииммооггии  ннааччааллььннииккіівв;

ббееззппееррееррввнніі  ззммііннии  уу  ггррааффііккаахх  ррооббооттии касирів або продавців у компаніях
певних видів.

Умови праці та 

психологічне 

середовище
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Фактор «умови праці»: вибір і надання прикладів ґендерно нейтральних
субфакторів

УУссууннеенннняя  ууппеерреедджжеенньь  іі  ссттееррееооттииппіівв з конкретної точки зору потребує:

урахування субфакторів, які зазвичай асоціюються з роботами, виконувани&
ми переважно жінками; 

ілюстрування субфакторів прикладами, які містять посилання на роботи,
виконувані переважно жінками.

Тип субфактора
(ґендерна нейтральність
у виборі субфакторів)

Назва роботи, виконуваної
переважно жінками

Приклади робіт, виконуваних
переважно жінками (ґендерна
нейтральність в ілюстрації
субфакторів)

Фізичне середовище
(чоловічий)

Секретар / телефоністка

Секретар у приймальні 

Вихователь дитячого дошкільного
закладу

Вихователь дитячого дошкільного
закладу, медсестра

Касир

Касир

Прибиральниці в комерційних будівлях

Прибиральниці в комерційних будівлях

Постійна дія електронних променів,
яка може призводити до болю в м’язах
та напруження очей

Помірна та постійна дія шуму

Дія електронних променів від моніторів
комп’ютерів 

Дія дуже високих рівнів шуму,
створюваного дітьми, іграшками та
різним обладнанням

Дія інфекційних захворювань

Ризики, пов’язані з новою технікою,
зокрема сканерами

Постійна дія шуму: від каси, покупців
і телефонів

Дія миючих засобів, які створюють
ризики для здоров’я

Дія бруду, пилу та сміття

Психологічні умови
(жіночий)

Секретар

Секретар

Секретар у приймальні / телефоністка 

Вихователь дитячого дошкільного
закладу

Касир

Касир

Прибиральниці в комерційних будівлях

Прибиральниці в комерційних будівлях

Часті втручання – особисто
й телефоном

Необхідність виконання термінових
і несподіваних доручень

Відсутність усамітнення в робочій зоні

Ізольованість від колег

Спілкування з інколи ворожими чи
вимогливими батьками

Спілкування з різними людьми, іноді
складними або незадоволеними

Зміни у графіку роботи

Робота після закінчення звичайного
робочого дня

Підвищений ризик сексуальних
домагань через роботу в нічний час
та ізольованість

Табл. 4.4. Фактор «умови праці»: вибір і надання прикладів ґендерно нейтральних субфакторів
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РІВНІ СУБФАКТОРІВ

Щоб диференціювати різні роботи, кожний субфактор у вибраному методі

слід поділити на рівні чи ступені. Наприклад, деякі роботи можуть перед&

бачати високий рівень фінансової відповідальності, тоді як інші взагалі

можуть не тягти за собою відповідальності. Аналогічно, деякі роботи мо&

жуть передбачати високий ступінь фізичної вправності, тоді як інші вима&

гають дуже низького її рівня. Ці відмінності у значущості або інтенсивності

потребують розробки шкал, за якими їх можна вимірювати.

Визначений вимір варіюватиметься залежно від типу субфактора, наприклад:
візуальні зусилля вимірюватимуться тривалістю;

зосередженість вимірюватиметься інтенсивністю;

неприємні фізичні умови вимірюватимуться частотою дії.

Як видно з наведеної нижче таблиці, у деяких випадках один субфактор необхідно ви&

мірювати двома (чи більше) різними показниками. У малих організаціях з невеликою

кількістю робіт достатньо буде одного показника.

Щоб уникнути плутанини, об’єднуючи два показники субфактора, їх можна вимірювати за допо&

могою рівнів, як показано в таблиці нижче.

Ця таблиця є ілюстрацією прикладу, де кожний рівень ураховує два об’єднані показники.

Зокрема, слід зазначити таке:

рівень може відповідати різним комбінаціям, як у випадку рівнів 3 та 4 у цьому

прикладі. Це необхідно для того, щоб уникнути надто довгих шкал, які, врешті&решт,

не забезпечують чіткої диференціації робіт.

Розробка 

шкал

СУБФАКТОРИ ВИМІРИ
Професійні знання

Здатність аналізувати 

Фінансова відповідальність

Конфіденційність

Зосередженість

Фізичні зусилля

Неприємне фізичне середовище

Складні психологічні умови

Глибина / обсяг знань

Різноманітність методів / складність інформації

Вартість ресурсів

Обсяг доступу до інформації / ступінь важливості
інформації

Інтенсивність / тривалість

Частота / тривалість / робоче положення /
інтенсивність

Частота дії / інтенсивність

Частота / інтенсивність

Табл. 4.5. Приклади вимірів субфакторів

Табл. 4.6. Рівні субфакторів ризику

ЧАСТОТА СЕРЙОЗНІСТЬ

Ризик незначної
травми

Ризик важкої травми Ризик дуже важкої
травми

Рідко

Іноді

Регулярно

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 1 

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 1

Рівень 4

Рівень 5
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Визначення рівнів

Залежно від кількісного чи якісного характеру показників, деякі з них буде складніше

вимірювати, ніж інші. Наприклад, якщо оцінюється фінансова відповідальність, то

рівень визначатиметься сумами, які перебувають у розпорядженні працівників й вимі&

рюються цифрами, тобто грошовою вартістю. З іншого боку, якщо оцінюється відпо&

відальність за людей, яка є якісною за характером, то визначити рівні буде складніше

і для цього знадобиться більше обговорень із членами комітету. Завдання відпові&

дальних осіб полегшиться, якщо вони зможуть будувати свої рішення на конкретних

прикладах, узятих з їхнього підприємства.

Коли члени комітету дійдуть згоди щодо визначення різних рівнів певного субфакто&

ра, вони повинні чітко зафіксувати своє рішення в письмовому вигляді в супроводжу&

вальному документі, щоб оцінювачі змогли дотримуватися їхніх інструкцій.

Нижче наведено приклад визначення субфактора та його рівнів5.

Такі визначення мають бути проілюстровані й супроводжуватися інструкціями. Так, за&

значений вище субфактор у супроводжувальному документі можна проілюструвати

прикладами, які відповідають роботам в організації, приміром використанню клавіа&

тури (робота, виконувана переважно жінками) або керуванню транспортним засобом

(робота, виконувана переважно чоловіками).

Визначаючи рівні субфакторів, необхідно суворо дотримуватися двох умов: мають

застосовуватися точна методологія та забезпечуватися ґендерна нейтральність.

М
етоди оціню

вання робіт

5
Приклад узято з довідкового документа Національної спільної ради: General Factor Guidance Notes.

Субфактор: фізичні навички

Цей субфактор вимірює фізичні навички, потрібні для роботи.

Він охоплює вправність рук і пальців, зорово&моторну координацію, координацію кінцівок

та сенсорну координацію.

Він ураховує мету, для якої потрібні ці навички, та вимоги, що випливають із необхідності

досягнення зазначених стандартів швидкості й точності.

Рівень 1. Конкретних вимог стосовно фізичних навичок немає.

Рівень 2. Робота вимагає вправності, координації або сенсорних навичок, де існує

певна потреба в точності користування цими навичками.

Рівень 3. Робота вимагає вправності, координації або сенсорних навичок, де існує 

(а) певна потреба як у точності, так і у швидкості, або (б) значна потреба

в точності користування цими навичками.

Рівень 4. Робота вимагає вправності, координації або сенсорних навичок, де існує 

(а) значна потреба як у точності, так і у швидкості, або (б) сильна потреба

в точності користування цими навичками.

Рівень 5. Робота вимагає вправності, координації або сенсорних навичок, де існує дуже

сильна потреба в точності користування цими навичками.
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Точна методологія

КІЛЬКІСТЬ РІВНІВ

Кількість рівнів, які зазвичай використовуються для визначення субфакторів, коли&

вається від двох до семи&восьми, залежно від застосовуваного методу оцінювання.

Мала кількість рівнів спрощує завдання оцінювачів, але не дає змоги чітко відрізнити

роботи одна від одної. Надто велика кількість рівнів призводить до такої детальної

диференціації, що відмінності можуть урешті&решт стати незначущими. У більшості

випадків найкраща кількість – від чотирьох до шести рівнів. Якщо субфактор ува&

жається таким, що має другорядне значення, то шкала може бути коротшою, наприк&

лад на два&три рівні.

Кількість рівнів повинна давати змогу чітко відрізняти роботи одну від одної, при цьо&

му не надто обтяжуючи процес оцінювання. На невеликих підприємствах кількість

рівнів на фактор найчастіше коливатиметься від двох до трьох, оскільки немає

потреби в диференціації великої номенклатури робіт.

ВІДСУТНІСТЬ НЕОДНОЗНАЧНОСТІ

Визначення рівнів не повинно ґрунтуватися на ієрархічній послідовності робіт. Рівні

мають вимірювати реальні відмінності в інтенсивності або значущості певного суб&

фактора.

ВІДСУТНІСТЬ ЗБІГУ
Два різні рівні не повинні частково охоплювати один і той самий вимір субфактора.

Наприклад, якщо рівень 2 передбачає відповідальність за керування 10–20 пра&

цівниками, а рівень 3 – 15–30 працівниками, то важко буде вирішити, на яку позицію

в цій шкалі поставити роботу, котра передбачає керування 18 працівниками.

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ
Шкали мають бути безперервними. Наприклад, шкала, на якій рівень 1 охоплює

фінансову відповідальність за суми 1–5 тис. дол. США, рівень 2 – 10–50 тис. дол.

США, а рівень 3 – від 100 тис. до 1 млн дол. США; роботи, які передбачають

відповідальність за суму, що міститься між цими позначками, виміряти буде важко.

Ґендерна нейтральність

Уникайте присвоєння роботам, виконуваним переважно жінками, нижчих рівнів, ніж
роботам, виконуваним переважно чоловіками.

Існує важливе упередження, яке легко може потрапити у визначення рівнів і, отже,

мати дискримінаційний ефект. Це – тенденція присвоєння аспектам, які асоціюються

з роботами, виконуваними переважно жінками, нижчих рівнів, порівняно з аспектами,

що асоціюються з роботами, виконуваними переважно чоловіками.

Приклад 1: під час оцінювання фізичних навичок за одним методом
користуванню клавіатурою або швацькою машиною був присвоєний
рівень 2, тоді як керуванню транспортним засобом або вилковим під�
йомником був присвоєний рівень 4, причому ця різниця в рівнях не була
обґрунтована.
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Приклад 2: коли йшлося про відповідальність за помилки, то тим, котрі
можуть вплинути на престиж муніципалітету (управлінські роботи), був
присвоєний рівень, на два значення вищий, ніж помилкам, які можуть
становити загрозу фізичній безпеці людей (робота медсестри), причому
жодного пояснення цього рішення надано не було. 

Забезпечення ґендерної нейтральності можна перевірити під час розробки шкал або

іноді навіть на пізніших етапах процесу.

Уникайте застосування для субфакторів, пов’язаних із роботами, виконуваними переваж0
но жінками, коротших шкал, ніж для субфакторів, пов’язаних із роботами, виконуваними
переважно чоловіками.

Як ми побачили в цьому розділі, у разі намагання дотриматися рівного ставлення до
робіт, виконуваних переважно жінками, та робіт, виконуваних переважно чоловіками,
постійно виникає потреба в забезпеченні ґендерної нейтральності, і задовольняти її слід
в особливий спосіб на кожному етапі процесу оцінювання.

ПЕРЕВАГИ

Адаптація методу оцінювання робіт до конкретного контексту організації дає мож&

ливість поліпшити знання щодо характеристик робіт у цій організації й може сприяти

вдосконаленню різних практичних аспектів управління людськими ресурсами,

зокрема наймання, добору кадрів і просування по службі.

Більше того, вибір єдиного методу оцінювання для вимірювання всіх робіт в організа&

ції (адміністративних робіт, робіт за спеціальностями або виробничих) може також

сприяти спрощенню управління людськими ресурсами, зокрема системи матеріаль&

ного заохочення.

Така ситуація могла б виникнути, наприклад, якби шкали, що складаються з двох&

трьох рівнів, застосовувалися для вимірювання навичок міжособистісного спілкуван&

ня, а шкали з п’яти&шести рівнів – для вимірювання відповідальності за матеріальні

ресурси або фізичних зусиль. Це призвело б до набагато кращої диференціації між

чоловічими роботами та висвітлення їхніх особливостей шляхом порівняння, то тоді як

для виконуваних переважно жінками робіт, вимірюваних короткими шкалами, таке

було б неможливо.



Чи охоплює метод лише такі чотири
фактори: кваліфікацію, зусилля,

відповідальність, умови праці?

Чи добре метод підходить до характеристик
підприємства?

Чи дають субфактори методу змогу
оцінювати всі роботи на підприємстві?

Чи є субфактори зрозумілими й легкими
в тлумаченні, чи, навпаки, у них згруповані

різнорідні елементи?

Чи збігаються субфактори, навіть
частково?

Чи враховують субфактори характеристики
робіт на підприємстві, виконуваних

переважно жінками, які часто ігноруються?

Чи стосуються визначення субфакторів
робіт, виконуваних переважно жінками,

а також робіт, виконуваних переважно

чоловіками?

Чи враховані всі потрібні кваліфікації,
незалежно від того, як вони набуті?

Чи враховані різні типи зусиль – розумовий,
емоційний та фізичний?

Чи визначена відповідальність незалежно
від ієрархічної послідовності робіт?
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Чи належним чином відображають
визначення умов праці особливий

характер цього фактора в роботах,

виконуваних переважно жінками?

Чи дає кількість рівнів субфактора змогу
належним чином висвітлити відмінності

між роботами?

Чи встановлено, що шкали, застосовувані
для вимірювання субфакторів:

не містять неоднозначності?

не збігаються?

є безперервними?

Чи встановлено, що розподіл робіт за
різними рівнями не матиме дискриміна&

ційного ефекту для робіт, виконуваних

переважно жінками?

Чи встановлено, що кількість рівнів на
субфактор не матиме дискримінаційного

ефекту для робіт, виконуваних переважно

жінками?

Чи зафіксовані всі характеристики цього
методу чітко та систематизовано

в письмовому вигляді?

Якщо на будь�яке із цих запитань ви
відповіли «ні», то вам треба буде визначити

причини цього. Якщо задовільного
пояснення ви знайти не можете, то вам

доведеться змінити своє рішення.
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З
бирання даних про оціню

вані роботи

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ Є ТАКОЮ:

визначення того, який тип інструменту збирання даних буде використано;

розроблення інструменту – структурованої або напівструктурованої анкети, плану

інтерв’ю або контрольного переліку для спостереження;

забезпечення відсутності дискримінаційного упередження в інструменті;

забезпечення точності інструменту;

вибір робіт для попередньої перевірки;

проведення попередньої перевірки;

представлення інструменту збирання даних працівникам і керівництву.

РОЗДІЛ5Збирання даних
про оцінювані
роботи

ЗАВДАННЯ

Після того як метод оцінювання робіт визначено, на&

ступний етап – збирання інформації про зміст кожної

роботи на основі вибраних факторів.

Важливість точної, повної, актуальної та ґендерно

нейтральної інформації про роботи неможливо пере#

оцінити. Інформація про роботи є основною для прий#

няття рішень про оцінювання робіт (Канадська комісія

з прав людини).

У наведеній вище цитаті висвітлено дві умови, які мають

виконуватися під час збирання даних: повинна бути

забезпечена ґендерна нейтральність, тобто роботи,

виконувані переважно жінками, та роботи, виконувані

переважно чоловіками, слід розглядати на рівних заса&

дах; застосовуваний інструмент повинен бути точним,

тобто зібрана інформація має бути повною, точною та

актуальною. Ці дві умови міцно пов’язані між собою.
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ІНСТРУМЕНТИ ЗБИРАННЯ ДАНИХ ПРО РОБОТИ

Можна застосовувати багато різних інструментів збирання даних, але деякі з них є,

вочевидь, кращими для цілей забезпечення справедливості в оплаті праці.

СТРУКТУРОВАНА АНКЕТА

Структуровані анкети складаються із запитань, за кожним з яких іде перелік

відповідей або можливих варіантів, з&поміж котрих респондент повинен зробити

вибір. Анкети мають складатися із трьох частин.

Пояснювальна частина
Перша, пояснювальна, частина містить інформацію про завдання та зміст анкети,

а також інструкції для респондентів. 

Завдання анкети: отримати інформацію про вашу посаду

Поставлені запитання стосуються чотирьох факторів:

потрібної кваліфікації;

передбаченої відповідальності;

потрібних зусиль;

умов, у яких виконується робота.

Ваші відповіді мають бути об’єктивними й точними.

Ваші відповіді повинні стосуватися вимог вашої посади, а не ваших власних

характеристик.

Вам не слід переоцінювати чи недооцінювати вимоги вашої посади.

Відповіді мають ґрунтуватися на ваших стандартних завданнях.

Ви маєте також зазначити всі останні зміни, внесені у вимоги вашої посади.

Ці інструкції допоможуть забезпечити якість і одноманітність відповідей.

Табл. 5.1.  Пояснювальна частина анкети
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Опис робочих завдань
У другій частині респонденти повинні визначити свою посаду та описати свої робочі

завдання за встановленими категоріями. Це дає можливість аналітикам та

оцінювачам краще зрозуміти відповіді, що стосуються вимог посади. Водночас це дає

змогу оновлювати і стандартизувати описи робочих завдань для наступного викорис&

тання під час набору кадрів.

З
бирання даних про оціню

вані роботи

Назва роботи ________________________________________________________________________

Служба чи департамент ______________________________________________________________

Прізвище _________________________________________ Дата _____________________________

Стислий опис роботи
Опишіть свою роботу, її мету і свої найважливіші обов’язки

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Табл. 5.2.  Простий приклад для малих підприємств1

1. Визначення посади
Ваше прізвище ______________________________________________________________________

Позначення (назва) посади, яку ви обіймаєте __________________________________________

У якій службі чи департаменті ви працюєте?  ____________________________________________

Як довго ви обіймаєте цю посаду? _____________________________________________________

Чи працюєте ви зараз повний робочий час? ____________________________________________

Якщо ви працюєте неповний робочий час, зазначте кількість годин ______________________

Якими машинами, приладами чи обладнанням ви користуєтесь? _________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Опис робочих завдань
Опишіть стисло свої основні обов’язки чи напрями відповідальності 

(максимум одне&два речення)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Перерахуйте різні завдання, які ви виконуєте в рамках своїх обов’язків

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Завершивши список завдань, зазначте, будь ласка, порядок їхньої важливості (1, 2, 3…)

у вільному місці праворуч, залишеному для цього.

Табл. 5.3. Докладні приклади для великих підприємств2

1
Holm and Harriman (2002)

2
Confederation des syndicats nationaux (CSN).
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Оціночна частина
Остання та найважливіша частина анкети містить запитання, що стосуються вимог

роботи. Деякі анкети будуються на закритих запитаннях, до яких респонденти не

можуть додавати приклади чи коментарі. В інших анкетах після деяких із запитань

залишено місце, де респонденти можуть писати пояснення. Такі анкети називають

напівструктурованими.

Відповідальність, пов’язана з керівними обов’язками
Це запитання стосується безпосередньої відповідальності за керування іншими

працівниками. Навіть якщо у вас немає статусу керівника, на вас може бути покладена

відповідальність за орієнтацію нового працівника чи надання йому допомоги. Ваш керівник,

можливо, також делегував вам деякі свої обов’язки. Надайте, будь ласка, інформацію про

всі ці або інші аналогічні аспекти.

Види обов’язків (можна позначити більше одного)

Кількість людей під вашим керівництвом
(позначте лише один варіант)

А. Немає

Б. 1–4

В. 5–10

Г. 11–30

Ґ. Більше 30

Скількома різними категоріями робіт або
організаційними рівнями ви керуєте?
(позначте лише один варіант)

А. Жодними

Б. Однією/одним

В. Більш ніж однією/одним

Табл. 5.4. Приклад закритих запитань, доопрацьованих під великі підприємства 3

A Надання вказівок або допомога новому працівникові 1 2 3

Б Розподіл роботи 1 2 3

В Встановлення графіків роботи 1 2 3

Г Перевірка роботи 1 2 3

Ґ Надання підтримки та заохочення 1 2 3

Д Набір кадрів 1 2 3

Е Підвищення по службі 1 2 3

Є Оцінювання результатів роботи 1 2 3

Ж Звільнення 1 2 3

З Навчання без відриву від виробництва 1 2 3

И Кадрове планування 1 2 3

І Юридичні питання, пов’язані з кадровими ресурсами 1 2 3

Ї
Керування переговорами, проектами або
призначеннями

1 2 3

К Дисциплінарні стягнення 1 2 3

Л Визначення розміру зарплати 1 2 3

М Охорона праці 1 2 3

Немає
Спільна
відпові&

дальність

Повна
відпові&

дальність

3
Instituto de la Mujer (адаптовано з анкети ISOS).
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Обидва наведені вище приклади – це витяги з типових анкет, і їх можна адаптувати

для потреб конкретного підприємства, викинувши деякі запитання та (або) додавши

інші. Опрацювання якісної частини цих запитань може забрати багато часу, якщо

кількість респондентів велика. Водночас на малих або середніх підприємствах

з обмеженою чисельністю працівників обробляти її буде легше.

СТРУКТУРОВАНІ АНКЕТИ

Переваги структурованих анкет

Структуровані анкети обмежують простір для тлумачення аналітиками, тож вони

допомагають уникнути впливу ґендерного упередження під час оцінювання.

Ще одна перевага, завдяки якій застосування цих анкет поширюється, полягає в тому,

що структурована частина анкети дає змогу комп’ютеризувати результати. У деяких

методах розробники надають програмне забезпечення для представлення й аналізу

результатів.

Відповідальність у галузі політики та практики роботи з кадрами
У рамках вимог вашої роботи ви повинні виконувати таке (позначте всі можливі відповіді):

а) надавати поради, неформальне навчання або інструкції колегам чи добровольцям;

б) організовувати графік роботи інших.

Поясніть ________________________________________________________________________

в) координувати розподіл завдань.

Поясніть ________________________________________________________________________

г) брати участь у наборі, звільненні та оцінюванні результатів роботи персоналу;

ґ) переглядати оплату праці та встановлювати розмір заробітної плати;

д) безпосередньо керувати робочою одиницею;

е) керувати більш ніж однією робочою одиницею.

Опишіть _________________________________________________________________________

є) брати на себе відповідальність за інших представників керівного складу, підзвітних

вам.

Скільки таких осіб? ______________________________________________________________

ж) розробляти політику управління кадрами;

з) розробляти спеціальні програми.

Поясніть ________________________________________________________________________

Табл. 5.5.  Приклад анкети, розробленої для малих або середніх підприємств, 
на основі напівструктурованих запитань 4

15
Адаптовано з джерела: Pay Equity Commission of Ontario (1993).
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Крім того, структуровані анкети можна легко адаптувати. Наприклад, у випадках, де

метод оцінювання розроблений для конкретної галузі економіки, буде створена

загальна анкета, яку можна використовувати, адаптувавши низку запитань відпо&

відно до того, якої підгалузі стосується опитування.

Недолік структурованих анкет

Ці анкети складніше розробляти, оскільки якщо випустити якийсь вимір роботи, то

респонденти не матимуть можливості описати його.

ВІДКРИТІ АНКЕТИ

Відкриті анкети також повинні складатися із трьох частин: інструкції для

респондентів, опису завдань, запитань про вимоги роботи. Перші дві частини

аналогічні тим, що й у структурованих анкетах, а третя частина потребує від

респондентів навичок письма, тому що вони повинні описати вимоги своєї роботи, як

показано у прикладі нижче:

Переваги відкритих анкет

Одна з переваг полягає в тому, що респондентам надається можливість детально

описати всі аспекти своєї роботи, отже, можна отримати докладнішу інформацію.

Ще одна перевага – те, що такі анкети легше розробляти, оскільки існує менший ри&

зик неповноти інформації: справді, навіть якщо розробники анкети випустили якийсь

вимір, респонденти все одно зможуть зазначити його й навести необхідні деталі.

Недоліки відкритих анкет

Істотний недолік відкритих анкет – те, що вони можуть посилювати ґендерне упере&

дження та призводити до нерівності результатів стосовно робіт, виконуваних

переважно жінками, та робіт, виконуваних переважно чоловіками. Фактично вони

пов’язані з навичками письма респондентів, що варіюються залежно від робіт, які ті

виконують. На деяких підприємствах жінки, зосереджені на роботах, що передба&

чають виконання завдань без застосування їхніх навичок письма, можуть опинитися

в невигідному становищі.

Крім того, жінки, як видається, схильні застосовувати емоційно помірні терміни для

опису обов’язків або навичок, потрібних для їхньої роботи. Наприклад, хоча обов’язки

однакові, вони, як правило, частіше використовують термін «координувати», ніж

терміни «керувати» або «наглядати», котрі частіше застосовують чоловіки.

Відповідальність за планування роботи, розвиток, результати й управління

Які обов’язки щодо планування, розвитку та результатів потрібні у вашій роботі? Чи потріб&

на у вашій роботі управлінська відповідальність? Наскільки незалежно реалізується ця

відповідальність? Якими є наслідки помилок, зроблених під час виконання обов’язків,

пов’язаних із цією відповідальністю?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Обидва ці фактори можуть знизити в очах оцінювачів цінність робіт, виконуваних

переважно жінками. Щоб мінімізувати ці проблеми, за респондентами варто уважно

наглядати, коли вони заповнюють анкети. Проте на великих підприємствах ця

процедура може виявитися дорогою.

Ще один недолік відкритих анкет – те, що опрацювання якісних результатів часто

складніше й більш трудомістке, особливо на великих підприємствах.

ГЕНДЕРНА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ АНКЕТ

Для забезпечення справедливості в оплаті праці основоположна вимога до анкет

полягає в тому, щоб запитання були адаптовані як для жіночих, так і для чоловічих

робіт. Наприклад, у разі відповідальності за обладнання, якщо поставлене запитання

проілюстроване прикладами, де згадуються вилкові підйомники чи друкарські преси,

респонденти&жінки, зайняті на роботах, виконуваних переважно жінками, імовірно,

зазначать, що їхня відповідальність у цій сфері мінімальна. З іншого боку, на контор&

ській роботі працівниці відповідають за численні пристрої; це характерно і для мед&

сестер у лікарнях. Щоб ці працівниці надали точну відповідь на дане запитання, його

треба проілюструвати прикладами, з якими вони знайомі.

У наведеній нижче таблиці показані елементи, за допомогою яких можна ілюструвати

запитання та уникати ґендерного упередження.

Кваліфікація

– Навички міжособистісного спілкування, потрібні для роботи з дітьми або дорослими, чиї

проблеми вимагають певної чуйності й ефективного спілкування у різних питаннях.

– Здатність експлуатувати та обслуговувати різні типи машин: фотокопіювальні пристрої,

комп’ютери, виробниче обладнання, пакувальне обладнання, діагностично&контрольну

апаратуру.

– Вправність рук, потрібна для ін’єкцій, друку документів, складання деталей, користуван&

ня швацькими машинами, терапевтичного масажу.

– Складання листів для інших, ведення протоколів, редагування документів, написаних

іншими.

– Розроблення та ведення систем обліку документів.

– Форматування звітів або графічних презентацій.

Зусилля

– Зосередження протягом тривалих періодів часу перед екранами комп’ютерів.

– Одночасна робота на кількох осіб або підрозділів з різними строками.

– Надання психологічної або емоційної підтримки пацієнтам чи дітям.

– Контакти з агресивними, стривоженими або нелогічними людьми.

– Виконання завдань, які потребують співпраці з боку інших, але при цьому не надають

необхідних повноважень або влади над ними.

– Одночасне виконання кількох завдань.

– Піднімання галасливих дітей або кволих осіб, таких як пацієнти або літні люди.

– Робота в незручній позі з використанням обмеженої кількості м’язів, які періодично

залишаються надовго в одному положенні.

Табл. 5.6. Елементи жіночих робіт, які зазвичай ігнорують 5

5
Ця таблиця наведена в багатьох документах, пов’язаних із оцінюванням робіт, котрі зазначені в розділі «Бібліографія».
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Відповідальність
– Захист конфіденційного характеру делікатної інформації, яка стосується, наприклад,

запланованих скорочень штату, індивідуальних окладів, премій, відпусток через хворо&

бу, плинності кадрів.

– Організація матеріально&технічного забезпечення засідань або конференцій. Догляд за

пацієнтами, дітьми або літніми людьми.

– Навчання та орієнтація нового персоналу.

– Координація роботи й контроль за графіками, технологічними процесами та обладнан&

ням, а також за витратними матеріалами.

Умови праці
– Стрес, спричинений шумом у відкритому робочому приміщенні чи в переповненому офісі.

– Піддавання захворюванням.

– Стрес через отримання скарг клієнтів.

– Монотонний характер завдань.

– Нерегулярний або непередбачуваний робочий час.

– Стрес, спричинений багатьма вимогами до роботи, які часто непередбачувані.

– Дія подразників або речовин, які становлять небезпеку для здоров’я, наприклад миючих

засобів.

Оскільки анкета відповідає обраному методу оцінювання, який задовольняє вимоги

ґендерної нейтральності, описані в попередніх розділах, вона теж не повинна містити

проявів ґендерного упередження. Слід також уникати іншої помилки (хоча вона

сьогодні зустрічається дедалі рідше) – застосування ґендерних назв посад,

наприклад «прибиральниця» або «стюардеса».

Таким чином, замість викладу свого сприйняття монотонного характеру робочих зав&

дань, яке в різних людей може не збігатися, респондент надасть об’єктивні факти.

ЧІТКА СТРУКТУРА АНКЕТ

Для того щоб отримати точні, повні та актуальні відповіді – а саме ці характеристики

демонструють точність анкети, – необхідно виконати низку умов.

Перша умова полягає в тому, що запитання повинні стосуватися вимог роботи,
а не характеристик особи, яка виконує цю роботу. Може бути так, що людина

виконує роботу, яка вимагає лише ступеня бакалавра, маючи вищий ступінь. Слід

також пам’ятати, що анкета використовується для оцінювання робіт, а не продук&

тивності тих, хто їх виконує. Отже, запитання треба чітко сформулювати, щоб

уникнути такої неоднозначності. Наприклад, замість запитань про те, скільки років

працівник навчався у вищому навчальному закладі або який у нього досвід роботи,

слід запитати про ступінь, потрібний для даної роботи й необхідний досвід.

По&друге, що стосується мети оцінювання робіт, то вона полягає в отриманні, на&

скільки це можливо, об’єктивних фактів. Отже, запитань, щодо сприйняття
респондентами своєї роботи, слід уникати, тому що вони можуть значно варію&

ватися для одного й того самого завдання. Наприклад, запитання:

Чи вважаєте ви свою роботу монотонною? –

слід замінити такими:

Чи повинні ви зосереджуватися на повторюваних завданнях?
Наскільки тривалі ці завдання? (Запропонуйте шкалу.)
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Крім того, запитання не повинні включати численних компонентів, тому що тоді

відповіді буде важко тлумачити. Наприклад, поставлено запитання:

Чи відповідаєте ви за таке: пояснення результатів проектів, навчання
інших працівників і координацію діяльності робочої групи?

Cтвердна відповідь не покаже, які з цих обов’язків має конкретна особа. Краще поста&

вити окремі запитання про кожен із цих елементів, щоб розрізнити роботи, які перед&

бачають лише одну із цих вимог, та роботи, пов’язані з двома або трьома вимогами.

Нарешті, запитання слід формулювати так, щоб можна було отримати точну

інформацію. Отже, нечітких запитань слід уникати. Наприклад, запитання:

Чи вимагають ваші обов’язки фізичних зусиль? – 

слід замінити таким:

Чи доводиться вам у виконанні своїх обов’язків переміщувати елементи
обладнання, коробки чи папки?
Зазначте вагу (шкала).
Зазначте частоту (шкала).

Тоді оцінювачі зможуть краще оцінити потрібну міру зусиль і точніше порівняти

роботи.

ВИБІР СЛОВНИКА

Словник, що використовується для формулювання запитань, повинен бути простим,
пристосованим до специфіки конкретного підприємства й легким для розумін�
ня респондентами. Складних формулювань і технічних термінів слід уникати, на&

скільки це можливо, якщо вони не є частиною звичайного словника. Ще один аспект,

який може вплинути на оцінку, – використання термінів, які знецінюють роботу,

наприклад:

рутинна базова проста загальна єдина

Отже, використання термінів, які знецінюють вимоги роботи, слід уникати.

Нарешті, в описі завдань (друга частина анкети) слід використовувати активні діє�
слова.

посилати інспектувати планувати представляти

регулювати запитувати зв’язувати переглядати

уточняти впроваджувати рекомендувати вибирати

демонструвати мотивувати збирати доглядати

відрізняти нормалізувати врегульовувати перевіряти

обслуговувати організовувати реєструвати передавати

створювати брати участь перечитувати транспортувати

Табл. 5.6. Приклади активних дієслів
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З іншого боку, слід уникати пасивніших типів формулювань, тому що вони можуть

призвести до недооцінювання важливості внеску даної роботи. Це, наприклад, такі

формулювання:

гарантуючи відправлення дбаючи про обслуговування

думаючи про регулювання пам’ятаючи про створення тощо.

ПОПЕРЕДНЯ ПЕРЕВІРКА

Перед тим як заповнювати анкету, її необхідно перевірити на кількох респондентах на

основних роботах, виконуваних переважно жінками, та роботах, виконуваних

переважно чоловіками. Ці роботи повинні бути дуже репрезентативними для всього

підприємства і представляти певною мірою еталонні роботи. Відповідальні за цей

етап також можуть заповнити анкету. Це допоможе провести тест на ґендерну нейт&

ральність: якщо, наприклад, помічено, що вибрані запитання дають для робіт, викону&

ваних переважно чоловіками, вищі бали, ніж для робіт, виконуваних переважно

жінками, то анкету треба буде переглянути.

Попередня перевірка може також виявити, що деякі вимоги роботи забуті.

Нарешті, цей процес допомагає забезпечити точність анкети, зокрема гарантувати,

що респонденти чітко розуміють запитання, а відповіді не туманні. Після аналізу

результатів попередньої перевірки анкету можна остаточно оформити.

ІНТЕРВ’Ю 

Через різні причини не рекомендується використовувати самі тільки інтерв’ю. Вони

вимагають величезних витрат часу, і це неминуче призводить до небажаного скоро&

чення кількості респондентів. Більше того, якщо інтерв’юер не дуже добре підготов&

лений, то він чи вона може вплинути на відповіді, чим внесе ґендерне упередження.

Нарешті, через персоніфікований характер інтерв’ю ступінь деталізації зібраної

інформації може не бути однаковим.

Разом з тим, інтерв’ю можна використовувати як додатковий засіб збирання
інформації, зокрема для уточнення певних даних в анкетах або отримання відсутніх

відомостей. Інтерв’юер має переглянути інформацію, зібрану за допомогою анкету&

вання, і скласти перелік питань, які необхідно уточнити. Крім того, інтерв’юеру

доведеться ретельно спланувати проведення інтерв’ю та підготувати запитання

заздалегідь.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Обстеження робочих місць також можна використовувати для доповнення

інформації, отриманої з анкет, зокрема у випадках, де вимогу роботи складно

пояснити письмово чи усно. Аналітик повинен мати точне уявлення про те, що він чи

вона прагне визначити шляхом спостереження.
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ОПИС РОБОЧИХ ЗАВДАНЬ

Описи робочих завдань, які використовувалися на підприємстві до оцінювання
робіт, як правило, не придатні в ролі джерела інформації щодо змісту робіт для

забезпечення справедливості в оплаті праці. Це пояснюється кількома причинами:

вони зазвичай не містять даних, що відповідають факторам, аналізованим
у методах оцінювання, зокрема зусиллям і умовам праці;

вони часто застарілі, датовані часом, коли працівники приймалися на описува&
ну роботу;

вони не стандартизовані для всіх робіт.

Водночас, після того як дані зібрані та проаналізовані, на основі другої частини анкети

можна скласти нові описи робочих завдань, корисні та актуальні, як це пропонується

вище.

АНКЕТУВАННЯ

У процесі анкетування треба дотримуватися таких самих вимог, що й під час розробки

анкет: слід забезпечити ґендерну нейтральність, а запитання повинні бути точними,

тобто зібрані дані мають бути повними, точними, достовірними й актуальними.

Виконавці робіт, що підлягають оцінюванню, є найбільш надійним джерелом
інформації, тому що саме вони щоденно виконують ці різноманітні завдання й,

отже, можуть надати точну, повну та актуальну інформацію.

Безпосередніх керівників не можна вважати головним джерелом інформації,

але вони – важливе додаткове джерело, тому їх слід попросити заповнити анкети

разом з їхніми працівниками та прокоментувати їх, коли необхідно. Якщо відповіді

працівників відрізняються від відповідей керівника, то членам комітету доведеться

вирішити, які відповіді не враховувати. 

Наскільки можливо, інформація про оцінювані роботи повинна збиратися в усіх

працівників, які виконують ці роботи, а не лише в певної вибірки працівників. Чим більш

репрезентативні респонденти, тим достовірніші результати. У випадку структурованої

анкети проведення анкетування серед усіх працівників не збільшує витрат, тоді як з від&

критими анкетами й особливо із застосуванням інтерв’ю може бути потрібно, із прак&

тичних міркувань, опитати лише якусь вибірку респондентів. 

Для працівників необхідно провести ознайомчі заняття щодо анкети. Зокрема, їм

слід надати точну інформацію:

про мету анкетування;

про порядок надання відповідей на запитання анкети;

про теми, які вона охоплює.

Хоча це можна реалізувати в письмовій формі, краще проводити ознайомчі заняття

усно, щоби працівники могли ставити запитання чи коментувати. Аналогічним чином,

щоби прискорити процедуру та отримати високий відсоток відповідей, анкети можна

заповнювати під час цих групових занять.
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ПЕРЕВАГИ

Забезпечення участі всіх працівників зміцнює їхню довіру до процесу оцінювання та

достовірність результатів, що є безперечною перевагою в середньо& й довгостроко&

вій перспективі. Це, у свою чергу, допоможе уникнути вимог про перегляд результатів

або принаймні скоротити їхню кількість, а також сприятиме підтриманню гармонійні&

шого робочого клімату.
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Чи стандартизований метод збирання даних
для всіх робіт?

Чи була проведена попередня перевірка?

Чи стосуються приклади, наведені як ілюстра&
ція до запитань, робіт, виконуваних переважно

жінками, і робіт, виконуваних переважно чоло&

віками?

Чи враховано елементи, які часто ігнорують
у роботах, виконуваних жінками?

Чи легкий для розуміння всіма працівниками
словник, застосований у запитаннях?

Чи стосуються запитання робіт, а не їх вико&
навців?

Чи є запитання чіткими й точними?

Чи були докладені зусилля для того, щоб
уникнути включення в одне запитання кількох

елементів?

Чи отримали працівники потрібну інформацію
про те, як заповнювати анкету?

Чи гарантована конфіденційність відповідей?

Якщо на будь�яке із цих запитань ви відповіли
«ні», то вам треба буде визначити причини

цього. Якщо задовільного пояснення ви
знайти не можете, то вам доведеться змінити

своє рішення.
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РОЗДІЛ6Аналіз
результатів
анкетування

ЗАВДАННЯ

Мета аналізу результатів анкетування полягає в тому,

щоб створити для кожної роботи:

– ідентифікаційний запис;

– опис завдань;

– профіль, який відображає рівень, присвоєний цій

роботі для кожного субфактора оцінювання.

Третій із цих елементів – найважливіший, тому що

після створення профілю роботи рівень, присвоєний

кожному з субфакторів, буде перетворений на бали

за допомогою зважувальної сітки (див. Розділ 7).

Загальна кількість балів для кожної роботи, таким

чином, представлятиме її цінність. Цей вирішальний

крок пов’язаний з великим ризиком суб’єктивності,

що пояснює необхідність процедури, запропонованої

у цьому розділі.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ Є ТАКОЮ:

створення ідентифікаційного запису для кожної роботи;

оформлення описів завдань;

створення профілів робіт;

забезпечення ґендерної нейтральності;

забезпечення узгодженості.
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СТВОРЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО ЗАПИСУ ДЛЯ КОЖНОЇ РОБОТИ

Перше завдання, яке належить виконати, полягає у введенні та аналізі даних, що,

у випадку закритої анкети, можна відносно швидко здійснити за допомогою

комп’ютерів. З іншого боку, напівструктурована анкета, що передбачає обмежену

кількість відкритих запитань, які часто чітко побудовані, потребує дещо більше часу.

Після того як усі відповіді, надані працівниками, які виконують одну й ту саму роботу,

згруповано, члени комітету повинні порівняти й узагальнити їх із метою створення

одного ідентифікаційного запису для кожної роботи; цей запис містить суто факто&

логічні дані, які використовуються для кращого визначення роботи, котру належить

оцінювати.

Щоб уникнути ґендерного упередження, назви робіт не повинні асоціюватися
з однією або іншою статтю. Більшість практиків рекомендує не наводити в записі
посадовий оклад; дехто навіть пропонує замінити назву роботи кодом, щоб не

впливати на оцінювачів. Ще один аспект, який рекомендується пропустити, –

ієрархічний ранг, тому що він може також вплинути на оцінювачів.

Назва роботи _____________________________ Департамент або служба __________________

Місце роботи ______________________________________________________________________

Прізвище керівника _______________________________ Посада керівника _________________

Табл. 6.1.  Ідентифікаційний запис
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Щоб уникнути ґендерного упередження, слід дотримуватися низки умов.

ППооррііввнняяллььнниийй  ссттууппіінньь  ддееттааллііззааццііїї  йй ттооччннооссттіі  ррооббіітт,,  ввииккооннуувваанниихх  ппеерреевваажжнноо  жжііннккааммии,,
ттаа  ррооббіітт,,  ввииккооннуувваанниихх  ппеерреевваажжнноо  ччооллооввііккааммии,,  ммааююттьь ббууттии  ооддннааккооввииммии..  Традиційно

на робочих місцях відзначається, що описи завдань робіт, виконуваних переважно

жінками, стислі й включають 3–4 елементи, тоді як описи завдань робіт, вико&

нуваних переважно чоловіками, детальні і включають 6–8 елементів. Деякі автори

стверджують, що всі описи мають включати мінімум 6 і максимум 10 завдань.

ВВииккооррииссттааннннюю  ааккттииввнниихх  ддіієєсслліівв  ттррееббаа  ввііддддааввааттии  ппееррееввааггуу.. Пасивні дієслова часто
використовуються для опису завдань, передбачених роботами, виконуваними

переважно жінками.

З метою кращого виконання цих двох умов і забезпечення узгодженості описів ддлляя
ооббоохх  ттииппіівв  ррооббіітт  сслліідд  ззаассттооссооввууввааттии  ссттааннддааррттииззоовваанниийй  ффооррммаатт..

А
наліз результатів анкетування

ОФОРМЛЕННЯ ОПИСІВ ЗАВДАНЬ

Опис робочих завдань для кожної роботи також створюється на

основі відповідей, отриманих від виконувачів відповідної роботи.

Після того як усі відповіді стосовно конкретної роботи вивчено,

елементи, які мають найбільш переконливий вигляд, треба зали&

шити, щоб розробити типовий опис. Ці описи слід оформляти ме&

тодично, включаючи в них основні встановлені обов’язки та види

відповідальності, потрібну кваліфікацію та умови праці, в яких

виконується робота.

СТИСЛИЙ ОПИС РОБОТИ
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Завдання та основні обов’язки
Перерахуйте в порядку важливості основні обов’язки, передбачені цією посадою,
та зазначте зміст, використовувані засоби та мету для кожного з них.

Контроль/управління
Вид контролю або управління, який передбачає дана робота.

Наслідки помилки
Зазначте, чи підлягає робота перевірці й ким саме.
Поясніть вплив помилок.

Контакти
Причини контактів і рівень контактів.

Обов’язкові знання/досвід
Вимоги, пов’язані з освітою, спеціальною підготовкою та навичками.
Вид необхідного досвіду роботи.

Використовуване обладнання
Основні використовувані засоби та обладнання, відсоток робочого часу, протягом якого
вони використовуються.

Умови праці
Робоче місце, тип робочого приміщення, середовище, потенційна небезпека.

Табл. 6.2.  Опис робочих завдань

Використовуйте 

чотири фактори
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ПРОФІЛІ РОБІТ

Профілі робіт оформлюються на основі відповідей на третю час&

тину анкети й охоплюють усі субфактори, вибрані в методі. Робота

комітету включає здебільшого визначення та оцінювання рівня кож&

ного із субфакторів для кожної роботи. Цей процес має відповідати

умові ґендерної нейтральності й бути точним.

Ґендерне упередження в аналізі результатів

Джерела ґендерного упередження
Уявлення, пов’язані з різними роботами, що підлягають оцінюванню, можуть легко

впливати на рішення оцінювачів, котрі повинні приділяти особливу увагу таким

ефектам.

Ефект ореолу спостерігається, коли робота отримує високий рівень субфак&

тора, який вважається престижним, наприклад вимоги щодо наявності певного

диплому, і з якого випливає, що робота повинна отримати також високий бал для

інших факторів. І, навпаки, може спостерігатися зворотний ефект ореолу, який

спричиняє падіння рівнів, присвоєних роботам, вимоги яких, наприклад щодо

наявності диплома, низькі.

Вплив ієрархічного рангу також може бути джерелом ґендерного упере&

дження, оскільки роботи, виконувані жінками, належать здебільшого до проміжних

або нижчих рангів. Оцінювачі можуть пов’язати вищий ієрархічний ранг з високими

рівнями кількох факторів, що не обов’язково відповідає дійсності. Зворотний

ефект може спостерігатися для робіт нижчого рівня.

Використо-

вуйте 

субфактори

Табл. 6.3.  Профіль роботи

СУБФАКТОРИ
ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
ВИМОГ РОБОТИ

РІВЕНЬ СУБФАКТОРА ОБҐРУНТУВАННЯ

Знання

Досвід/підготовка

Складність

Фізичні зусилля

Розумові зусилля

Спілкування

Наслідки помилок

Кадрові та
матеріальні ресурси

Фізичне середовище

Ризики
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Вплив заробітної плати може мати схожий ефект, тобто високооплачувана

професійна робота вважатиметься такою, що передбачає високі вимоги стосовно

різних субфакторів, але насправді це може бути не так.

Ефект наявності стосується найбільш видимих аспектів професії: скажімо,

найбільш видима та добре відома частина роботи секретарів, а саме підготовка

текстів, може приховувати інші вимоги щодо робочих завдань, такі як підшивання

або написання й вичитка текстів. Такі менш знайомі фактори можуть привертати

меншу увагу з боку оцінювачів і тому отримувати нижчі рівні.

Емоційне упередження стосується робіт, які представлені всередині

комітету і щодо яких може існувати певний ступінь терпимості, здатний змінити

об’єктивність оцінювачів.

Належна практика уникнення ґендерного упередження

Рівні слід присвоювати для одного субфактора всіх робіт, тобто оцінювати слід
за субфакторами, а не за роботами.
Отже, всім роботам буде присвоєно рівень субфактора «зосередженість», потім усім

роботам буде присвоєно рівень субфактора «конфіденційність інформації», після

чого такий самий процес буде виконаний для субфактора «психологічне середови&

ще» і т. д. Такий спосіб оцінювання має кілька переваг, які зазначені нижче.

Оцінювання у випадковому та змінному порядку. Для кожного із субфакторів

порядок, у якому оцінюються роботи, не повинен ґрунтуватися на професійній групі

або категорії робіт, щоб уникнути впливу ґендерних упереджень. Порядок має

встановлюватися випадково, як показано у прикладі нижче.

Для субфактора знання роботи оцінюються в такому порядку: робота А, робота В, Д,

Е, Б, Г.

Для субфактора розумові зусилля порядок буде таким: Е, Г, A, Д, В, Б.

Для субфактора складність порядок буде таким: Д, Б, Е, Г, В, A.

Завдяки цій практиці оцінювачам буде складніше запам’ятати рівні, присвоєні кожній

роботі на попередньому етапі.

Якщо кожну роботу оцінювати окремо, то порівняльний підхід, який є основою процесу,
опиниться під загрозою.

Оцінювання за факторами гарантує, що до всіх робіт буде застосовано стандартизовану
процедуру.

На членів комітету не впливатиме їхня думка про роботу в цілому, що дозволить уникнути
ефекту ореолу.
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Проблеми, що зустрічаються у процесі оцінювання

Нижче наведено приклади деяких проблем, які можуть виникати у процесі оцінюван&

ня, а також запропоновано варіанти розв’язання.

Проблема 1 Опис вимог роботи може здаватися туманним або неоднозначним,

й у членів комітету можуть виникнути труднощі з її оцінюванням. 

Це іноді трапляється з роботами, із якими члени комітету не дуже

знайомі.

Розв’язання Рекомендується попросити виконавців робіт та їхніх керівників надати

уточнення; у таких випадках можуть бути корисними інтерв’ю.

Проблема 2 Зібрана інформація щодо роботи неповна.

Розв’язання Слід зібрати кілька виконавців роботи й керівників, щоб доповнити

інформацію. Як у попередньому випадку, важливо уникнути рішення,

побудованого на враженнях членів комітету або на неперевірених

гіпотезах.

Проблема 3 Попри всебічні дискусії, члени комітету не можуть узгодити рівень.

Розв’язання У цьому випадку роботу, яка спричиняє труднощі, слід відкласти

й повернутися до неї пізніше, після оцінювання аналогічних робіт.

Проблема 4 Деякі члени комітету схильні завжди присвоювати середній рівень,

незалежно від того, яка робота чи який фактор розглядається.

Це ставлення зумовлено тим, що вони не впевнені у своєму судженні

або не чітко зрозуміли мету оцінювання.

Розв’язання Слід провести інструктаж щодо процедури та мети оцінювання.
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ОГЛЯД ОЦІНОК

Після того, як усі роботи оцінені, важливо оглянути їх, щоб забезпечити ґендерну

нейтральність та узгодженість результатів.

Забезпечення ґендерної нейтральності

Це означає забезпечення рівномірного розподілу рівнів між роботами,
виконуваними переважно жінками, та роботами, виконуваними переважно
чоловіками. Якщо встановлено, наприклад, що роботам, виконуваним переважно

жінками, присвоювалися, як правило, середні або низькі рівні більшості субфакторів,

на відміну від робіт, виконуваних переважно чоловіками, то це означає, що ця проце&

дура, можливо, мала дискримінаційний характер. Конкретніше кажучи, можна засто&

сувати такий тест (результати якого показано у спрощеній формі в таблиці 6.4).

Можна зазначити рівень, присвоєний кожному субфактору для кожної оцінюваної

роботи. Наприклад, для субфактора професійні знання роботі майстра присвоєно

рівень 3, роботі програміста&аналітика – рівень 4 тощо.

Щоб визначити, чи існує ґендерне упередження, можна розрахувати середнє зна&

чення рівнів, присвоєних кожному субфактору окремо для робіт, виконуваних пере&

важно чоловіками, та робіт, виконуваних переважно жінками. Наприклад, для

субфактора професійні знання роботам, виконуваним переважно чоловіками, було

присвоєно такі рівні:

3+4+2+1, що в середньому дає 10/4 = 2,5.

Для цього самого субфактора роботам, виконуваним переважно жінками, було при&

своєно такі рівні:

4+4+3+5 = 16/4 = 4,0.

Середнє значення для робіт, виконуваних переважно жінками, на 1,5 бала вище, ніж

середнє значення для робіт, виконуваних переважно чоловіками. Отже, можна

зробити висновок, що в цій організації та для робіт, оцінюваних в ній, субфактор про#

фесійні знання – жіночий.

Після розрахунку всіх середніх значень можна побачити, що для субфакторів фізичні

зусилля та умови праці середнє значення для робіт, виконуваних переважно

чоловіками, вище, ніж для робіт, виконуваних жінками. Це приводить до висновку про

те, що в наведеному тут прикладі ці фактори – чоловічі 1. Протилежне можна сказати

про субфактори професійні знання, спілкування та відповідальність за людей, які

в цьому прикладі вважалися б жіночими. Щоб визначити ґендерне переважання

в субфакторі, між середніми показниками має існувати різниця принаймні в одиницю.

У наведеній нижче таблиці видно, що для фактора розумові зусилля ця різниця мен&

ше одиниці, тож є підстава вважати, що цей субфактор є ґендерно нейтральним.

1
В інших прикладах ситуація може бути не такою.
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Отже, можна побачити, що із шести субфакторів два – чоловічі, три – жіночі, а один

– ґендерно нейтральний, що дає змогу зробити висновок: розподіл рівнів дуже

збалансований, і ґендерного упередження у присвоєнні рівнів немає. Якщо, з іншого

боку, із шести субфакторів чотири були б чоловічими, один – жіночим, а один –

ґендерно нейтральним, або п’ять були чоловічими, а один – жіночим, то потрібно було

б перевірити причини такого результату й, за потреби, скоригувати його. Насамкі&

нець зазначимо, що цей тест дає змогу побачити, чи існує помітний дисбаланс

у розподілі рівнів, і якщо існує, то знайти й виправити причини такого дисбалансу 2.

Узгодженість 3

Ця умова означає вивчення розподілу рівнів, присвоєних кожному із субфакторів, та

визначення того, чи мають вони тенденцію до зосередження навколо одного
конкретного рівня. Випадки, які треба повторно вивчити, представлені нижче у гра&

фічній формі. Припущено, що присвоєні рівні для розглядуваного субфактора

варіюються від 1 до 5.

Роботи з ґендерним
переважанням

Рівні субфакторів для робіт

Професійні
знання

Спілку<
вання

Розумові
зусилля

Фізичні
зусилля

Відповідаль<
ність за
людей

Умови 
праці

Майстер 3 3 3 3 3 4

Програміст0аналітик 4 3 5 2 1 2

Зварювальник 2 1 2 4 1 5

Складський працівник 1 1 2 4 1 3

Середній рівень робіт,
виконуваних переважно
чоловіками

2,5 2,0 3,0 3,3 1,5 3,5

Бухгалтер 4 3 4 1 1 2

Технік із комп’ютерної
графіки

4 3 3 2 1 2

Керівник служби роботи
з клієнтами

3 3 3 2 3 3

Спеціаліст кадрової
служби (жінка)

5 5 5 1 5 3

Середній рівень робіт,
виконуваних переважно
жінками

4 3,5 3,8 1,5 2,5 2,5

Ґендерне переважання 
у субфакторі

Жіночий Жіночий Нейтральний Чоловічий Жіночий Чоловічий

2
Заради простоти ця вправа виконувалася на вибірці робіт і лише для кількох факторів. У реальності її належало б виконати для всіх

субфакторів і для всіх оцінюваних робіт.
3

Адаптовано з джерела: Canadian Human Rights Commission.

Табл. 6.4.  Забезпечення ґендерної нейтральності у присвоєнні рівнів
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Випадок 1. Розподіл рівнів має форму ромба, тобто більшості робіт, представлених

вертикальними лініями, присвоєно для цього субфактора рівень 3, тоді як високий

або низький рівень присвоєно дуже малій кількості робіт.

Випадок 2. Розподіл рівнів має форму трикутника, тобто більшості робіт присвоєно

для цього субфактора рівень 1, тоді як вищі рівні присвоєно невеликій кількості робіт.

Випадок 3. Розподіл рівнів має форму перевернутого трикутника, тобто більшості ро&

біт присвоєно для цього субфактора рівень 5, тоді як нижчі рівні присвоєно невеликій

кількості робіт.

Якщо переважній більшості робіт присвоєно для певого субфактора лише один

рівень, це означає, що між ними практично немає диференціації стосовно цього по&

казника. У такому випадку комітету доведеться вирішувати, чи є принцип, що лежить

в основі кожного з цих розподілів, прийнятним. Отже, доведеться перевірити своє

тлумачення згаданого субфактора, розглянути надані обґрунтування та, за потреби,

зустрітися з технічними радниками, виконавцями робіт або відповідними керівниками.

Після усунення цієї проблеми можна переходити до наступного етапу, де за допомо&

гою профілю роботи будуть присвоюватися бали за зважувальною сіткою.

ПЕРЕВАГИ

Аналіз робіт, як показано вище, дає роботодавцям цілу низку переваг, зокрема

стосовно комплектування кадрами, тобто наймання, добору та просування працівни&

ків. Він фактично дозволяє роботодавцям набути більших знань про реальні потреби

робіт і в такий спосіб краще зіставити якості заявників із вимогами до вакантних

посад, які будуть заповнюватися наявними або новими працівниками. Отже, цей

аналіз може зменшити плинність кадрів, яка є результатом неправильного вибору під

час їх наймання, та скоротити пов’язані з нею великі витрати.
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Чи записали члени комітету обґрунту&
вання всіх своїх рішень стосовно оцінки?

Чи домовилися члени комітету про спосіб
розв’язання потенційних проблем?

Чи усунено всю інформацію, яка могла б
викликати або підтримати упередження до

певних оцінюваних робіт?

Чи відповідають описи завдань єдиному
типовому формату як для робіт,

виконуваних переважно жінками, так і для

робіт, виконуваних переважно

чоловіками?

Чи передбачають описи завдань
однаковий ступінь деталізації як для робіт,

виконуваних переважно жінками, так і для

робіт, виконуваних переважно

чоловіками?

Чи використовується в описах завдань
однакова кількість активних дієслів як для

робіт, виконуваних переважно жінками,

так і для робіт, виконуваних переважно

чоловіками?

Чи оцінюються роботи за субфакторами?
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Чи оцінюються роботи у випадковому
та змінному порядку для кожного

субфактора?

Чи докладено зусиль для того, щоб
уникнути присвоєння середніх або

низьких рівнів більшості субфакторів для

робіт, виконуваних переважно жінками,

і навпаки – для робіт, виконуваних

переважно чоловіками?

Чи визначено ґендерне переважання
у субфакторах?

Чи зосереджений розподіл рівнів,
присвоєних будь&якому певному

субфактору, навколо одного рівня?

Якщо так, то чи можна обґрунтувати цей

результат?

Якщо на будь�яке із цих запитань ви
відповіли «ні», то вам треба буде визначити

причини цього. Якщо задовільного
пояснення ви знайти не можете, то вам

доведеться змінити своє рішення.
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В
изначення цінності робіт

РОЗДІЛ7Визначення
цінності робіт

ЗАВДАННЯ

На цьому етапі належить виконати одну за одною дві

операції: побудувати зважувальну сітку та присвоїти

роботам бали. Це – заключна стадія оцінювання, після

якої можна порівняти винагороди за рівноцінну ро&

боту.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ Є ТАКОЮ:

розроблення зважувальної сітки;

забезпечення узгодженості й відсутності дискримінаційного упередження;

розподіл балів на основі рівнів субфакторів;

обчислення загальної суми балів для кожної роботи з ґендерним переважанням;

встановлення бальних інтервалів;

групування робіт за інтервалами;

забезпечення відсутності дискримінаційного упередження.
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ЗВАЖУВАННЯ ФАКТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ

Зважування факторів оцінювання передбачає визначення їхньої відносної важливості

та присвоєння кожному з них числового значення. Воно має надзвичайний вплив на

цінність робіт. Навіть якщо на попередніх етапах виявлялася виняткова обережність,

на цьому етапі все одно можуть бути внесені суперечності та упередження, через що

всі докладені раніше зусилля будуть зведені нанівець.

Рекомендується розробляти зважувальну сітку тільки після створення профілів
робіт (розділ 6). Справді, якби відповідальні за зважування заздалегідь знали, що

певний обов’язок або навичка отримає велику вагу, то в них була б спокуса присвоїти

цій навичці чи обов’язкові високий рівень для тієї роботи, якій вони хотіли б надати

перевагу.

Розроблення зважувальної сітки
Зважувальна сітка показує відносну важливість кожного фактора та

субфактора для організації. Необхідно використовувати одну зважу&

вальну сітку для всіх робіт, охоплених програмою забезпечення спра&

ведливості в оплаті праці. Справді, для того щоб порівняти роботи,

необхідно застосовувати один і той самий вимірювальний інструмент.

Більше того, зважувальна сітка – один із найважливіших елементів

у вимірювальному інструментарії методу оцінювання.

Одна сітка

 для всіх 
робіт

Фактори Вага, % Кількість балів

Кваліфікація

Професійні знання

Спілкування

Фізичні навички

32

12

10

10

320

120

100

100

Зусилля

Емоційні зусилля

Розумові зусилля

Фізичні зусилля

19

5

8

6

190

50

80

60

Відповідальність

За людей

За продукцію

Фінансова

39

12

12

15

390

120

120

150

Умови праці

Фізичне середовище

Психологічний клімат

10

5

5

100

50

50

УСЬОГО 100 1000 БАЛІВ

Табл. 7.1.  Приклад зважувальної сітки
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Кількість балів може варіюватися, але, якщо немає великої номенклатури робіт,

рекомендується застосовувати загалом 1000 балів. Слід зазначити, що подана вище

зважувальна сітка є лише ілюстрацією й не становить рекомендованої моделі. У ціло&

му більшість експертів погоджується з такими діапазонами відсоткової частки як при&

близними орієнтирами щодо відносної важливості факторів:

кваліфікація – 20–35%;

відповідальність – 25–40%;

зусилля – 15–25%;

умови праці – 5–15%.

Для побудови зважувальної сітки, необхідно спочатку розставити фактори за рангом,

а потім присвоїти їм відносну вагу у відсотках, як показано в наведених нижче опе&

раціях.

Крок 1. Ранжирування чотирьох основних факторів у порядку важливості 1

Ранжирування факторів

Кваліфікація

Відповідальність

Зусилля

Умови праці

Крок 2. Визначення відсоткової ваги, присвоєної кожному факторові
Зважування факторів

Кваліфікація – 32%

Відповідальність – 39%

Зусилля – 19%

Умови праці – 10%

Крок 3. Ранжирування субфакторів у порядку важливості
Ранжирування субфакторів фактора кваліфікація

Кваліфікація

Професійні знання

Спілкування

Фізичні навички

Крок 4. Визначення відсоткової ваги, присвоєної кожному субфактору
Зважування субфакторів фактора кваліфікація

Кваліфікація – 32%

Професійні знання – 12%

Спілкування – 10%

Фізичні навички – 10%

Такий спосіб виконання спрощує створення повної зважувальної сітки.

1
Ця сітка наведена лише в ілюстративних цілях.
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Узгодженість зважувальної сітки
Ураховуючи, що зважування має безпосередній вплив на заробітну

плату, важливо, щоб воно було міцно пов’язано з цілями організації та

видом діяльності, який її характеризує.

Наприклад: у компанії, що розробляє комп’ютерні програми, велика вага
буде присвоєна критерію «аналітичні навички»; у медичному стаціонар�
ному закладі першорядне значення матиме критерій «відповідальність
за людей»; на громадському підприємстві одним із ключових факторів
буде відповідальність за обладнання. 

Отже, щоб задовольнити цю вимогу, необхідно буде точно визначити на підставі
документації вид діяльності, яку здійснює підприємство, його пріоритетні цілі
та цінності. У кожного своє уявлення про мету підприємства, тому, щоб уникнути

тривалих дебатів і бути максимально об’єктивним, потрібну інформацію слід шукати

в документах та інтерв’ю з технічними радниками.

Узгодженість можна забезпечити, вивчивши вагу, присвоєну кожному оцінюваному

фактору, у світлі цілей та цінностей підприємства. Елементові, що має велике
значення для організації, не слід присвоювати малу вагу, і навпаки.

Наприклад: якщо підприємство, активне у сфері послуг, зазначило у своє�
му мандаті, що якість обслуговування є абсолютним пріоритетом, але
водночас присвоїло вагу лише в 4% субфактору, пов’язаному з обслугову�
ванням клієнтів, то це зважування, мабуть, необхідно змінити.

Узгоджене зважування є необхідним для виявлення дискримінаційного упередження.

Наприклад: якщо на підприємстві Х присвоєно велику вагу відповідаль�
ності за матеріальні ресурси (роботи, виконувані переважно чоловіка�
ми) за рахунок відповідальності за людей (роботи, виконувані переважно
жінками), це може на перший погляд здатися дискримінаційним. Проте,
якщо чітко визначено, що на цьому підприємстві відповідальність за
матеріальні ресурси особливо важлива для досягнення цілей підприємст�
ва, тоді як відповідальність за людей відіграє лише другорядну роль, це не
дискримінація.

Розуміння характеру цього зв’язку між цілями підприємства та зважуванням виявляє

важливість уникнення заздалегідь установленої ваги.

Усунення ґендерного упередження у зважуванні
Ті самі стереотипи, що були виявлені під час вибору та визначення факторів, також

можуть впливати на створення зважувальної сітки. Наприклад, відповідальні за

зважування можуть бути схильні присвоювати деяким факторам велику вагу лише

тому, що вони є репрезентативними для робіт, які займають високе положення

в ієрархії; у такому випадку дискримінація, що спричиняє нерівність в оплаті праці,

може відтворюватися.

Робота!
Цілі!

Цінності!
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Наприклад: керуванню великою кількістю працівників (загалом чоловічі
роботи) не слід присвоювати велику вагу просто тому, що цей критерій
пов’язаний з роботами високого рівня. З іншого боку, ризику агресії або
словесної образи не слід присвоювати малу вагу лише тому, що він пов’я�
заний з роботами низького рівня у сфері послуг (як правило, жіночими).

Отже, ієрархічна структура підприємства не повинна впливати на зважування фак&

торів.

Потрібна також певна обережність стосовно структури винагороди. Членам коміте&

ту слід уникати посилань на існуючу зарплату для різних посад.

Ще один випадок ґендерного упередження може статися, якщо наявна тенденція

неоднакового присвоєння певним субфакторам крайньої ваги залежно від того,

з якими роботами вони пов’язані – виконуваними переважно жінками чи переважно

чоловіками.

Забезпечення відсутності дискримінаційного упередження у зважувальній сітці
Після присвоєння рівня різним роботам за кожним субфактором (див. розділ 4), як

правило, виявляється, що роботам, виконуваним переважно жінками, присвоєно

високий рівень за певними субфакторами, тоді як роботам, виконуваним переважно

чоловіками, присвоєно високий рівень за іншими субфакторами. Отже, перші

субфактори можна називати жіночими субфакторами, а другі – чоловічими
субфакторами. Щоб забезпечити відсутність будь&якого дискримінаційного впливу

у зважувальній сітці, можна провести простий тест, який включає порівняння ваги,
присвоєної субфакторам, на основі їхньої ґендерної належності.

У поданих нижче двох таблицях показано, як можна провести такий тест2.

У цій таблиці показано, що чотири субфактори є жіночими (Ж), а п’ять –

чоловічими (Ч).

Наведений нижче розрахунок доводить, що в цьому зважуванні є дисбаланс:

Загальна сума ваги п’яти чоловічих субфакторів – 12%+10%+15%+15%+10%=62%,

що дає для кожного чоловічого субфактора в середньому 12,4%.

2
Приклад адаптовано з джерела: Equal Opportunities Commission Good Practice Guide – Job Evaluation Schemes Free of Sex Bias.

Субфактори
Ґендерне переважання 

в субфакторі
Вага субфактора (%)

Професійні знання Ж 10

Спілкування Ж 7

Фізичні навички Ч 12

Емоційні зусилля Ж 5

Розумові зусилля Н 8

Фізичні зусилля Ч 10

Відповідальність за людей Ж 8

Відповідальність за продукцію Ч 15

Фінансова відповідальність Ч 15

Умови праці Ч 10

УСЬОГО 100

Табл. 7.2.  Приклад дискримінаційного зважування
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Загальна сума ваги чотирьох жіночих субфакторів – 10%+7%+5%+8% = 30%, що  дає

для кожного жіночого субфактора в середньому 7,5%. 

Таким чином, розрив між вагою, присвоєною жіночим і чоловічим субфакторам, дуже

значний. Проте це означає не те, що він є дискримінаційним, а те, що зважувальну сітку

слід переглянути та обґрунтувати у світлі мети підприємства й виду діяльності, яку воно

здійснює.

У наведеному довільному прикладі відповідальні за цей етап ретельно переглянули по&

чаткові дані й виявили, що певним жіночим субфакторам присвоєно надто малу вагу,

порівняно з певними чоловічими субфакторами. Наприклад, ураховуючи мету під&

приємства, найбільш важливим субфактором кваліфікації були професійні знання (тому

їм треба було надати найбільшу вагу, тобто 12%), тоді як інші два субфактори

кваліфікації мали рівну цінність, тож їм треба було присвоїти однакову вагу, а саме 10%.

Повторне вивчення видів робіт та їхнього внеску в досягнення мети підприємства також

спонукало членів комітету присвоїти більшу вагу відповідальності за людей, а меншу –

фізичним зусиллям. Після виконання цієї делікатної вправи була прийнята нова

зважувальна сітка, наведена в таблиці 7.3.

Дані в таблиці 7.3 показують, що нове зважування більш збалансоване.

Загальна сума ваги п’яти чоловічих субфакторів – 10%+6%+12%+15%+10% = 53%, що

дає для кожного чоловічого субфактора в середньому 10,6%. 

Загальна сума ваги чотирьох жіночих субфакторів – 12%+10%+5%+12% = 39%, що  дає

для кожного жіночого субфактора в середньому 9,75%. 

Хоча розрив між двома середніми показниками не зник повністю, усе ж він зменшився.

Комітет відкоригував зважувальну сітку за критеріями узгодженості й недискримінації,

щоб урешті&решт вибрати зважувальну сітку, котра, очевидно, якнайкраще підходить

підприємству. Цей приклад ілюструє те, що часто зважування здійснюється поступово,

методом спроб і помилок.

Субфактори
Ґендерне переважання 

в субфакторі
Вага субфактора, %

Професійні знання Ж 12

Спілкування Ж 10

Фізичні навички Ч 10

Емоційні зусилля Ж 5

Розумові зусилля Н 8

Фізичні зусилля Ч 6

Відповідальність за людей Ж 12

Відповідальність за продукцію Ч 12

Фінансова відповідальність Ч 15

Умови праці Ч 10

УСЬОГО 100

Табл. 7.3.  Приклад недискримінаційного зважування
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РІВНЯМИ

Після того як створено сітку, загальну суму балів для кожного субфактора треба роз&

поділити між його різними рівнями. Припустімо, що субфактору професійні знання

присвоєно максимум 140 балів і що рівні, присвоєні цьому субфактору, варіюються

від 1 до 5.

Скільки балів слід додавати кожного разу під час переходу від одного рівня до іншого?

Щодо цього треба прийняти два рішення:

ЯКИЙ ВИД ПРОГРЕСІЇ СЛІД ОБРАТИ – АРИФМЕТИЧНУ ЧИ ГЕОМЕТРИЧНУ?
Арифметична прогресія підтримує однаковий розрив між різними рівнями й, очевид&

но, відповідає меті – забезпеченню справедливості в оплаті праці. Геометрична про&

гресія, з іншого боку, збільшує розриви між рівнями в міру того, як рівень підвищуєть&

ся на шкалі, й це необґрунтовано посилює нерівність між роботами низького рівня

(часто це роботи, виконувані переважно жінками) та роботами високого рівня (як

правило, виконуваними переважно чоловіками). Для забезпечення справедливості

в оплаті праці цей підхід не рекомендується.

СКІЛЬКИ БАЛІВ СЛІД ПРИСВОЇТИ НАЙНИЖЧОМУ РІВНЮ?
Якщо певний субфактор не включений у вимоги роботи, цій роботі взагалі не треба

присвоювати бали для цього субфактора. Такі випадки поодинокі, враховуючи, що

субфактори вибирають і визначають так, щоби представити всю номенклатуру робіт

на підприємстві. Загалом, першому рівню присвоюється певна кількість балів.

Наприклад, у випадку субфактора професійні знання, який має п’ять рівнів, 120 балів

будуть розподілені за арифметичною прогресією таким чином:

У випадку, коли перший рівень визначено як такий, що відповідає відсутності або

незначній присутності субфактора, кількість присвоєних йому балів може бути наба&

гато меншою. Візьмемо, наприклад, субфактор емоційні зусилля: якщо вимоги

деяких робіт не містять цього субфактора, то сітку можна побудувати так:

У цьому прикладі рівню 1, який відповідає малим емоційним зусиллям або відсутності

таких зусиль, присвоєно 10% загальної суми для цього субфактора, а решту суми

поділено на 4, що дає арифметичну прогресію 11,25. Хоча деякі експерти завжди

присвоюють однакову кількість балів на рівень, інші, як у наведеному прикладі,

починають із найменшої. Деякі експерти навіть присвоюють першому рівню 0 балів,

коли він відповідає відсутності субфактора, але, як згадано вище, така ситуація вини&

кає рідко. Слід пам’ятати, що кожний із цих варіантів матиме різний вплив на відносну

цінність робіт.

Табл. 7.4. Приклад арифметичної прогресії – субфактор професійні знання

Рівень 1 2 3 4 5

Кількість балів 24 48 72 96 120

Рівень 1 2 3 4 5

Кількість балів 5 16,25 27,5 38,75 50
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Така сама процедура проводиться для всіх субфакторів, включених у цей метод, щоб

можна було визначити кількість балів для кожного рівня та кожного субфактора.

Цифра, виділена жирним шрифтом, означає максимальну кількість балів,

присвоєних кожному субфактору, та відповідає найвищому рівню, присвоєному

кожному субфактору. Крім того, всі цифри, виділені жирним шрифтом (тобто

максимальна кількість балів для всіх субфакторів), повинні в сумі давати 1000 балів.

Табл. 7.5. Сітка балів для всіх субфакторів та рівнів3

Рівень 1 24 20 20 12,5 16 15 24 24 16 12,5 12,5

Рівень 2 48 40 40 25 32 30 48 48 32 25 25

Рівень 3 72 60 60 37,5 48 45 72 72 48 37,5 37,5

Рівень 4 96 80 80 50 64 60 96 96 64 50 50
Рівень 5 120 100 100 80 120 120 150

Кваліфікація Зусилля Відповідальність Умови праці

Проф.
знання

Фізичні
навички

Спілку0
вання

Емо0
ційні

Розу0
мові

Фізичні
За

людей

За
продук0

цію

Фінан0
сова

Фізичні
Психо0
логічні

3
У цій сітці, враховуючи оцінювані характеристики робіт, комітет зі справедливості в оплаті праці присвоїв деяким субфакторам чотири рівні,

а деяким – п’ять рівнів.

ПРИСВОЄННЯ БАЛІВ РОБОТАМ І ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОЦІННИХ РОБІТ

Після зважування й визначення кількості балів для кожного субфактора й рівня

можна присвоювати цінність кожній роботі. Ця операція складається з двох кроків:

ПО0ПЕРШЕ, ПРИСВОЮЮТЬСЯ БАЛИ КОЖНОМУ СУБФАКТОРУ НА ОСНОВІ
ПРОФІЛЮ РОБІТ (ДИВ. РОЗДІЛ 6);

ПО0ДРУГЕ, РОБОТИ ГРУПУЮТЬСЯ В КАТЕГОРІЇ, У ЯКИХ ВОНИ ВВАЖАЮТЬСЯ
ТАКИМИ, ЩО МАЮТЬ ОДНАКОВУ ЦІННІСТЬ..
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Розрахунок загальної кількості балів, присвоєних кожній роботі
Загальна кількість балів, присвоєна роботі, залежатиме від її профілю, а конкретні&

ше – від рівня, який був присвоєний їй за кожним із субфакторів. Припустімо, що на

основі аналізу результатів анкетування (див. розділ 6) комітет присвоїв такі рівні

різним субфакторам, які характеризують роботу секретаря.

Виходячи з наведеної в таблиці 7.5 сітки балів, рівні можна зіставити з балами. Таким

чином, робота секретаря в організації отримала б 342 бали.

Підкреслені курсивні цифри – це бали, присвоєні роботі секретаря.

Виконуючи таку саму процедуру для кожної з робіт, можна визначити їхню відповідну

цінність.

Після завершення цього етапу роботи можна ранжирувати за загальною кількістю

балів, присвоєних їм, та визначити рівноцінні роботи, виконувані переважно жінками,

та роботи, виконувані переважно чоловіками.

Табл. 7.6. Зведений профіль роботи секретаря

Фактори та субфактори Рівні, присвоєні комітетом
Кваліфікація

Професійні знання Рівень 2
Спілкування Рівень 2
Фізичні навички Рівень 2

Зусилля
Емоційні зусилля Рівень 1
Розумові зусилля Рівень 2
Фізичні зусилля Рівень 2

Відповідальність
За людей Рівень 1
За продукцію Рівень 2
Фінансова Рівень 1

Умови праці
Фізичне середовище Рівень 2
Психологічний клімат Рівень 2

Табл. 7.7. Визначення загальної кількості балів, присвоєних роботі секретаря

Рівень 1 24 20 20 12,5 16 15 24 24 16 12,5 12,5

Рівень 2 48 40 40 25 32 30 48 48 32 25 25

Рівень 3 72 60 60 37,5 48 45 72 72 48 37,5 37,5

Рівень 4 96 80 80 50 64 60 96 96 64 50 50
Рівень 5 120 100 100 80 120 120 150

Кваліфікація Зусилля Відповідальність Умови праці

Проф.
знання

Фізичні
навички

Спілку0
вання

Емо0
ційні

Розу0
мові

Фізичні
За

людей

За
продук0

цію

Фінан0
сова

Фізичні
Психо0
логічні
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Групування робіт у бальні інтервали
Щоб визначити еквівалентність робіт, необхідно згрупувати їх згідно з бальними

інтервалами. Для цього є дві причини:

дуже ймовірно, що в більшості випадків між роботою, виконуваною переваж&
но жінками, та найближчою роботою, виконуваною переважно чоловіками,

існуватиме різниця в кілька балів; оскільки оцінювання робіт – не точна

наука, то різниця в кілька балів, у певних межах, не означає, що ці роботи не

є еквівалентними;

установлення інтервалів, у яких можна згрупувати роботи з відносно схожою
загальною кількістю балів, допомагає створити класи заробітної плати

й, отже, спрощує систему винагороджування.

Діапазон інтервалів
Визначення діапазону, охопленого інтервалами, є питанням, яке комітет має аналізу&

вати з урахуванням переваг і недоліків різних можливих сценаріїв. Можна присвоюва&

ти 30, 50 або 70 балів на інтервал, залежно від загальної кількості балів, передбаченої

вибраним методом, і від кількості класів заробітної плати, бажаної в кінцевому ре&

зультаті:

вузький бальний діапазон може призвести до різниці в зарплаті між
роботами, яку буде важко обґрунтувати;

широкий бальний діапазон спрощує систему винагороджування і робить її
гнучкішою; разом з тим, він може позбавити поняття рівної цінності будь&

якого сенсу. 

У деяких випадках через групування низки робіт можуть виникнути певні

«природні межі», які орієнтуватимуть комітет щодо вибору діапазону кожного

класу робіт.

Припустімо, що в методі, де максимум 1000 балів, вирішено створити 15 класів,

кожен з яких приблизно відповідає інтервалові в 65 балів. Це дає таку структуру:

Наведений вище приклад свідчить, що коли одній роботі присвоєно 200 балів, іншій –

255 (обидві виконуються переважно жінками), а роботі, виконуваній переважно

чоловіками, – 240 балів, то ці три роботи вважатимуться еквівалентними. Якщо існує

розрив у зарплаті між однією чи іншою роботою, виконуваною переважно жінками, та

чоловічою базою порівняння на користь останньої, то його слід усунути.

Табл. 7.8. Приклад послідовності інтервалів

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5 Група 6 Група 7 Група 8

200–299 300–399 400–499 500–599 600–699 700–799 800–899 900–1000
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Відсутність дискримінаційного упередження у визначенні інтервалів
Для того, щоб групування за інтервалами не мало дискримінаційного впливу, треба

дотримуватися певних правил.

Розриви між інтервалами слід установлювати в абсолютних числах (в ариф&
метичній прогресії), а не у відсотках (у геометричній прогресії). Побудова

інтервалів на фіксованій відсотковій прогресії збільшує розриви між

роботами, розміщеними на найнижчому та найвищому кінцях ціннісної

шкали, чим може поставити в невигідне становище роботи жінок, які часто

потрапляють у нижчі інтервали.

Роботи жінок не повинні систематично опинятися поблизу верхньої межі
інтервалу, тому що це може відображати бажання штучно зменшити обсяг

коригування розміру зарплати, здійснюваного з метою забезпечення спра&

ведливості в оплаті праці.

Жіночі роботи, які відповідають великій частці загальної чисельності
працюючих на підприємстві, не повинні розташовуватися поблизу верхньої

межі інтервалу. Справді, щоб зменшити наслідки урівнювання зарплати,

керівники можуть піддатися спокусі поставити такі роботи трохи нижче

верхньої межі інтервалу. Ця практика є потенційно дискримінаційною, тому її

слід уникати.

Нарешті, заради узгодженості й усунення дискримінації інтервали не повинні
перекриватися. Наприклад:

група 3 – 400–499 балів;

група 4 – 480–599 балів. 

Куди віднести роботу, яка набрала 485 балів?

ПЕРЕВАГИ

Цей етап може забезпечити численні переваги, зокрема:

аналіз і відображення мети й основних цінностей підприємства можуть бути

надзвичайно корисними для актуалізації цих категорій і точнішого доведення їх

до відома всіх працівників;

це відображення полегшить також установлення зв’язку між різними роботами та

метою діяльності підприємства;

узгоджене та недискримінаційне визначення інтервалів може раціоналізувати

управління кадровими ресурсами;

ієрархія робіт створюється на основі принципу узгодженості й недискримінації,

забезпечуючи цим сильніше відчуття справедливості на підприємстві;

майбутні технологічні чи організаційні зміни можна аналізувати й інтегрувати на

основі одних і тих самих параметрів, що полегшує завдання керівникам.



88

Чи визначено принцип зважування?

Чи ґрунтується цей принцип на
об’єктивній і актуальній інформації?

Чи чітко зафіксований цей принцип
у письмовій формі?

Чи представляє зважувальна сітка
цінності підприємства?

Чи пристосована зважувальна сітка
до особливостей оцінюваних робіт?

Чи мають фактори, які вважаються
найважливішими для підприємства,

більшу вагу?

Чи встановлено, що зважування не
увічнить, опосередковано чи прямо,

наявну структуру зарплати на

підприємстві?

Чи присвоєна однакова вага
субфакторам, які вважаються

еквівалентними?

Чи докладено зусиль для уникнення
систематичного присвоєння великої ваги

субфакторам, що асоціюються з однією,

а не з іншою статтю?
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Чи докладено зусиль для уникнення
систематичного присвоєння малої ваги

субфакторам, що асоціюються з однією,

а не з іншою статтю?

Чи все зроблено, щоб для субфакторів
прогресія балів від одного рівня до

наступного не призводила до помітної

невигідності для робіт низького рівня?

Чи побудовані інтервали на звичайній
прогресії балів, а не на відсотковій

прогресії?

Чи докладено зусиль для того, щоб
роботи, виконувані переважно жінками,

не стояли необґрунтовано близько до

верхньої межі інтервалів?

Чи докладено зусиль для того, щоб
роботи, виконувані переважно жінками,

які становлять велику частку загальної

кількості працюючих, не стояли

необґрунтовано близько до верхньої межі

інтервалів?

Чи все зроблено для того, щоб інтервали
не перекривалися?

Якщо на будь�яке із цих запитань ви
відповіли «ні», то вам треба буде визначити

причини цього. Якщо задовільного
пояснення ви знайти не можете, то вам

доведеться змінити своє рішення.
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РОЗДІЛ8Оцінювання
розривів в оплаті
рівноцінних робіт 
і коригування
розміру оплати
праці

ЗАВДАННЯ

Мета цього етапу – вирівняти винагороди за рівноцінну робо&

ту. Таким чином, цей етап є результатом усіх операцій,

здійснених дотепер. Коли роботодавець виявляє дискримі&

наційні розриви на шкоду певним роботам, виконуваним

переважно жінками, то ці розриви необхідно усунути для всіх

працівників, незалежно від того, працюють вони за повним

чи скороченим графіком, за безстроковими чи строковими

договорами або виконують випадкову роботу. Хоча цей етап

є найважливішим, його часто не розглядають детально у до&

відниках і практичних стратегічних посібниках, які стосують&

ся забезпеченню справедливості в оплаті праці 1.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ Є ТАКОЮ:

визначення базового окладу для робіт, які порівнюватимуться;

визначення гнучкої платні;

забезпечення відсутності дискримінаційного упередження у гнучкій платні між

рівноцінними роботами;

визначення грошових допомог;

забезпечення відсутності дискримінаційного упередження у грошових допомогах між

рівноцінними роботами;

оцінювання розривів в оплаті праці;

гармонізація структури винагороди за рівноцінні роботи;

виплата сум коригування розміру оплати праці.

1
Подальші деталі див. у джерелі: Chicha (2006).
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ЗАГАЛЬНА ВИНАГОРОДА

Справедливість в оплаті праці спрямована на винагороду в її глобальному сенсі,

тобто на оклад, гнучку оплату й додаткові пільги. Фактично вона має на меті вирівняти

всю винагороду за виконану роботу, і дослідження показали, що саме на ці три

компоненти може впливати дискримінація.

Базовий оклад
Оклад – це базова сума, отримувана працівником до додання будь&яких інших сум.

Ця сума може бути фіксованою, як у випадку з єдиними ставками для деяких робіт;

вона також може визначатися за шкалою, де перехід з одного рівня до наступного

визначається стажем або іншими критеріями.

Якщо застосовується шкала, то для порівняння рівноцінних робіт краще використо&

вувати стандартну максимальну ставку. Ця ставка фактично представляє

внесок певної роботи в діяльність підприємства. У деяких випадках до стандартної

максимальної ставки додаються деякі рівні як премії працівникам за високі вироб&

ничі результати. Щоб забезпечити відсутність дискримінації в такій практиці, слід

перевірити три аспекти.

Чи є стандартна максимальна ставка однаковою для робіт, виконуваних

переважно жінками, та робіт, виконуваних переважно чоловіками?

Чи є критерії, застосовувані для призначення премій, однаковими для

робіт, виконуваних переважно жінками, та робіт, виконуваних переважно

чоловіками?

Якщо жінки&працівниці зосереджені на роботах зі скороченим графіком, то

слід вивчити додатковий параметр: чи є ці премії так само доступними для

працівників, що працюють за скороченим графіком, як для працівників, які

зайняті повний робочий день? 

Для порівняння одиницю виміру слід стандартизувати: годинна плата, тижнева плата,

місячна плата.
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Гнучка платня 
Гнучка платня, що набуває дедалі більшого поширення, є результатом урахування

продуктивності роботи окремого працівника, групи або всієї компанії. Вона може

набирати різних форм, зокрема:

винагороди за кваліфікацію, яка передбачає визначення суми платні залежно від

диверсифікації навичок працівників;

винагороди за колективні результати, коли група працівників (у відділі, філіалі чи

магазині) отримує надбавку за підвищення продуктивності праці й ця надбавка

розподіляється між ними;

участь у прибутку, коли частка прибутку всього підприємства чи одного з його

підрозділів розподіляється між працівниками.

Важливо вивчити кожний елемент гнучкої платні на предмет відсутності дискримінації

в його наданні. При цьому слід поставити такі запитання:

Чи доступна гнучка платня працівникам на роботах, виконуваних переваж&

но жінками, так само, як працівникам на рівноцінних роботах, виконуваних

переважно чоловіками?

Чи однакові суми виплачуються за рівноцінні роботи, виконувані переважно

жінками та переважно чоловіками?

Якщо на одне із цих запитань дано негативну відповідь, то слід усунути виявлени

розриви та їхні ймовірні причини, наприклад:

для робіт, виконуваних переважно жінками, цілей неможливо досягти так само
легко, як для робіт, виконуваних переважно чоловіками;

вивчений вид гнучкої платні доступний лише для постійних працівників,

зайнятих повний робочий день; він недоступний для тих, хто працює за

скороченим графіком, за строковими договорами або виконує випадкову роботу;

критерії розподілу відповідають, головним чином, якостям, пов’язаним із
чоловічими роботами (лідерству, навичкам прийняття рішень, упевненості

в собі), і не враховують якостей, пов’язаних із жіночими роботами

(співробітництва, консультування, навичок міжособистісного спілкування).

Таке вивчення зробить систему винагороди більш узгодженою та прозорою.

Для майбутнього порівняння гнучку платню також слід розраховувати на стандарти&

зованій основі, щоб уникнути відхилень, котрі іноді зустрічаються в системі оплати

такого типу. Середній розмір винагороди можна розраховувати за період від трьох до

п’яти років, залежно від розвитку економічної ситуації.

Якщо існують розриви у гнучкій платні між рівноцінними роботами, то роботодавець

має усунути їх шляхом вирівнювання гнучкої частини винагороди або шляхом виплати

разової компенсації працівникам, зайнятим на роботах, виконуваних переважно жін&

ками.
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Грошові допомоги

Грошові допомоги – це пільги чи натуральні допомоги, прив’язані до певної роботи

й повністю або частково фінансовані роботодавцем, зокрема:

оплачувані відпустки (щорічна відпустка, державні свята, батьківська відпустка,

відпустка за сімейними обставинами, через тимчасову непрацездатність,

перерви, час уживання їжі 2);

пенсійні плани та плани пільг, що діють на підприємстві (охорона здоров’я,

непрацездатність);

додаткові пільги (службовий автомобіль, стоянка, оплата професійних зборів,

відшкодування витрат на навчання, позики під знижені відсотки, стільниковий

телефон, формений одяг, крім випадків, коли його вимагають передбачені робочі

завдання).

Ці елементи слід вивчити для забезпечення таких умов:

щоб вони були однаково доступними для працівників, зайнятих на рівноцін&

них роботах, виконуваних переважно жінками та переважно чоловіками;

щоб отримувані суми були в середньому еквівалентні для рівноцінних робіт.
У другому із цих випадків розрахунок відрізнятиметься, залежно від виду

допомоги:

�� витрати на службовий автомобіль, професійні збори, формений одяг або

стільниковий телефон можна легко виміряти, виходячи з безпосередніх

витрат роботодавця;

�� оплата вихідних, щорічної відпустки та інших видів допомоги, пов’язаних із

часом, розраховується залежно від кількості днів;

�� стосовно пенсійних планів або планів пільг, які діють на підприємстві, треба

дізнатися, чи враховувати допомогу, отримувану працівниками, чи внески,

сплачувані роботодавцем. Незважаючи на певні недоліки, друге із цих

рішень є кращим, оскільки його легше реалізувати, й тому, що воно значно

спрощує оцінювання. 

Якщо існує розрив у соціальній допомозі, то роботодавець має усунути його за

допомогою найдоречніших засобів, тобто шляхом виплати еквівалентної суми

готівкою або через рівний розподіл допомоги між працівниками, зайнятими на

роботах, виконуваних переважно жінками й переважно чоловіками.

2
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами в ці допомоги не включена, оскільки відповідає вимозі недискримінації.
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ПОРІВНЯННЯ ТА КОРИГУВАННЯ РОЗМІРУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Методи коригування розміру оплати праці

Після того як визначено загальний розмір винагороди для робіт, виконуваних пере&

важно жінками, та робіт, виконуваних переважно чоловіками, можна розрахувати

розриви між рівноцінними роботами. Це можна зробити в такі способи:

шляхом індивідуального порівняння розміру платні за роботу, виконувану

переважно жінками, та платні за рівноцінну роботу, виконувану переважно

чоловіками; цей метод найлегше застосовувати, коли кількість порівнюваних

робіт мала, тому він оптимальний для малих організацій;

шляхом загального порівняння розміру платні за роботи, виконувані переважно

жінками, з лінією регресії заробітної плати/цінності робіт, виконуваних переважно

чоловіками.

Тут слід підкреслити дуже важливий момент: справедливість в оплаті праці
досягається шляхом підвищення платні за роботи, виконувані переважно жін�
ками, до рівня платні за рівноцінні роботи, виконувані переважно чоловіками,
а не навпаки, тобто шляхом зменшення заробітної плати останніх.

Структура оплати праці

Після того як розраховано розриви в оплаті праці, постає питання структури зарпла&

ти, зокрема у випадках, коли існують шкали оплати. Помічено, що шкали для робіт,

виконуваних переважно жінками, часто включають більшу кількість рівнів, ніж шкали

для рівноцінних робіт, виконуваних переважно чоловіками; отже, тим, хто виконує

«переважно жіночі» роботи, потрібно набагато більше часу для досягнення такої

самої максимальної ставки оплати. Таким чином, для великої кількості жінок, платня

котрих нижче максимального рівня, справедливість в оплаті праці досягається лише

теоретично. Така ситуація нерівності загострюється у випадку, коли для «чоловічих

робіт» запроваджено єдину ставку, а для жіночих – численні рівні.

Отже, забезпечуючи справедливість в оплаті праці, слід стандартизувати
структуру оплати праці для рівноцінних жіночих і чоловічих робіт. Цей аспект

необхідно вважати невід’ємною умовою справедливості в оплаті праці.
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НЕДИСКРИМІНАЦІЙНІ РОЗРИВИ В ЗАРПЛАТІ
Розриви в зарплаті, що спостерігаються, можуть бути цілком або частково спричи&

нені факторами, які не є дискримінаційними, а відображають обмеження менеджмен&

ту чи ринку.

Дефіцит кваліфікованої робочої сили
Іноді на деяких роботах може спостерігатися дефіцит робочої сили. Тому

підприємства мають істотно підвищувати заробітну плату, щоб залучати працівників,

котрі працюють у конкурентів, або навіть набирати штат з&за кордону. Якщо це

стосується робіт, виконуваних переважно чоловіками, то ця «додаткова премія» через

дефіцит робочої сили не повинна вважатися дискримінаційною. Можливим виходом

було б не включати роботу, на якій існує дефіцит робочої сили, у порівняння щодо

оплати.

Водночас слід зауважити, що дефіцит робочої сили рідко триває довго. Якщо

вищезгадану премію було виділено п’ять років тому, а до моменту реалізації програми

забезпечення справедливості в оплаті праці дефіцит робочої сили був усунутий, то

причин для того, щоб виключати дану роботу з порівняння, немає.

Замороження зарплати
Це стосується випадків, де наявне так зване червоне коло. У результаті реорганізації

виробництва або технологічних змін максимальна ставка оплати праці для деяких

робіт знижена. Працівникам, чия ставка досягла максимуму, вона не зменшується,

але тимчасово заморожується. Для забезпечення справедливості в оплаті праці

порівняння здійснюють з використанням цієї нової ставки.

Важливо, щоб згадане замороження зарплати обмежувалося невеликою кількіс�
тю робіт, а рішення щодо нього приймалося задовго до початку процесу забез�
печення справедливості в оплаті праці. Інакше можна вважати, що ця практика

опосередковано продиктована бажанням обмежити коригування розміру оплати

праці й вона є дискримінаційною.

Посадові надбавки за віддаленість або надбавки, пов’язані 
зі зростанням вартості життя
У деяких випадках працівники, котрих направляють на роботу за кордон або у відда&

лені регіони, отримують надбавку за віддаленість або надбавку для покриття різниці

у вартості життя, чи обидві ці надбавки. Ці надбавки не включаються в порівняння
оплати праці, за умови, що їхнє призначення не мало дискримінаційного характеру.
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ВИПЛАТА СУМ КОРИГУВАННЯ РОЗМІРУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Дискримінаційні розриви в оплаті праці, що спостерігаються між

рівноцінними роботами, необхідно повністю усунути. Недостатньо під&

вищити платню за роботи, виконувані переважно жінками, на певний

довільний відсоток, щоб наблизити її до платні за роботи, виконувані

переважно чоловіками. Поки розрив існує, не можна говорити, що

дискримінацію в зарплаті ліквідовано. З іншого боку, якщо суми до

сплати значні, то зарплату можна підвищувати поступово, щоб

досягти справедливості в оплаті праці за три&чотири роки. Мета цього

заходу – просто дозволити роботодавцю зменшити вплив зростання

фонду заробітної плати.

ВНУТРІШНЯ СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Процес забезпечення справедливості в оплаті праці зумовлює всебічний перегляд

практики винагороди і структури платні, а також відповідне коригування розміру

оплати за роботи, виконувані переважно жінками. Цей процес може також виявити,

що деякі роботи, виконувані переважно чоловіками, оплачуються недостатньо або,

навпаки, наявна переплата, порівняно з їхньою цінністю. Щоб гармонізувати всю

систему винагороджування, деякі роботодавці коригують платню за роботи, викону&

вані переважно чоловіками, та роботи зі змішаним ґендерним переважанням. Тільки&

но платню за всі ці роботи скоригують відповідно до їхньої цінності, можна буде

вважати, що на підприємстві забезпечена внутрішня справедливість.

Цей процес може бути розведений у часі, тобто можна по&різному варіювати щорічні

підвищення зарплати, залежно від того, що має місце – переплата чи недоплата

(розмір щорічного підвищення буде меншим, ніж середнє підвищення, у першому

випадку, і більшим – у другому), поки всі роботи не потраплять у категорію оплати,

яка відповідає їхній цінності.

ПЕРЕВАГИ

Головна перевага, яку підприємство може отримати від цього процесу, – 

система винагороджування, яка є узгодженою та пристосованою до його потреб.

Цю перевагу одностайно підкреслюють роботодавці, котрі запровадили

справедливість в оплаті праці на своїх підприємствах.

Ще один позитивний наслідок для роботодавця – підвищена привабливість

компанії, що дасть їй відносну перевагу з погляду набору кадрів.

Нарешті, роботодавцю, який ретельно здійснює цей процес, уникаючи

ґендерного упередження, не доведеться турбуватися про потенційні судові

переслідування за дискримінацію в зарплаті, котрі можуть коштувати дуже

дорого.

Поступове 

коригування 

можливе
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Чи є звичайна максимальна ставка шкали
оплати праці однаковою для робіт,

виконуваних переважно жінками та

переважно чоловіками?

Чи є критерії, застосовувані для призна&
чення премій за результати роботи, одна&

ковими для робіт, виконуваних переважно

жінками та переважно чоловіками?

Чи є премії так само доступними для
працівників, зайнятих на роботах зі

скороченим графіком, як для працівників,

зайнятих повний робочий день?

Чи так само доступна гнучка платня для
працівників, зайнятих на роботах,

виконуваних переважно жінками, як для

працівників, зайнятих на рівноцінних

роботах, виконуваних переважно

чоловіками?

Чи є суми, виплачувані як гнучка платня,
рівними для рівноцінних робіт,

виконуваних переважно жінками

та переважно чоловіками?

Чи можна цілі, на основі яких
визначається гнучка платня, досягти так

само легко для робіт, виконуваних

переважно жінками, як для робіт,

виконуваних переважно чоловіками?

Чи є вид гнучкої платні, що вивчається,
доступним як для працівників, зайнятих

повний робочий день, так і для тих, хто

працює за скороченим графіком, а також

як для постійних, так і для тимчасових

працівників?
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Чи все зроблено для того, щоб критерії
виділення не відповідали передусім

якостям, пов’язаним із чоловічими

роботами?

Чи є грошові допомоги так само
доступними для працівників, зайнятих на

роботах, виконуваних переважно жінками,

як для тих, хто працює на рівноцінних

роботах, виконуваних переважно

чоловіками?

Чи є отримувані суми в середньому
еквівалентними для рівноцінних робіт?

Чи було докладено зусиль для уникнення
зменшення зарплати на роботах,

виконуваних переважно жінками, з метою

досягнення справедливості в оплаті

праці?

Чи стандартизовано структури оплати
праці для рівноцінних робіт, виконуваних

переважно жінками та переважно

чоловіками?

Чи повністю усунено розриви в оплаті
праці, що були виявлені між рівноцінними

роботами?

Якщо на будь�яке із цих запитань ви
відповіли «ні», то вам треба буде визначити

причини цього. Якщо задовільного
пояснення ви знайти не можете, то вам

доведеться змінити своє рішення.
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Глосарій

ҐҐееннддееррннее  ууппеерреедджжеенннняя Ґендерне упередження стосується способів, у які деякі роботи робляться
вигідними або невигідними залежно від статі. Таке упередження може
проявлятися на будь�якому етапі реалізації програми забезпечення
справедливості в оплаті праці.

ЗЗвваажжууввааллььннаа  ссііттккаа Присвоєння питомої ваги факторам оцінювання охоплює визначення їхньої
відносної важливості та встановлення для кожного з них числового значення.
Зважувальна сітка, в якій показано вагу, присвоєну кожному фактору та
субфактору, є одним з найважливіших елементів інструменту вимірювання
в методі оцінювання.

ММееттоодд  ооццііннюювваанннняя  ррооббіітт Метод, використовуваний для вимірювання характеристик робіт на підприємст�
ві з метою встановлення їхньої відносної цінності на основі чотирьох різних
факторів.

ППррооггррааммаа  ззааббееззппееччеенннняя Спланований та організований процес, мета якого – забезпечити справедли� 
ссппррааввееддллииввооссттіі  вв  ооппллааттіі  ппрраацціі вість в оплаті праці.

РРііввнніі Інтенсивність, частота, тривалість та інші виміри субфактора вимірюються за
шкалою, котра складається з рівнів. Ці рівні уможливлюють розрізнення між
різними роботами.

РРооббооттии  зз  ґґееннддееррнниимм  ппеерреевваажжаанннняямм Роботи, які асоціюються з однією чи іншою статтю на основі кількісних або
якісних критеріїв.

ССппррааввееддллииввііссттьь  вв  ооппллааттіі  ппрраацціі Упровадження принципу рівної винагороди за рівноцінну працю без будь�якої
дискримінації за ознакою статі.

ССууббффааккттооррии Кожний фактор у методі оцінювання робіт зазвичай розбивають на субфактори 
з метою уможливлення оцінювання всіх аспектів різних робіт на підприємстві.

ФФааккттооррии Критерії, які уможливлюють урахування вимог різних робіт на підприємстві. 
У програмах забезпечення справедливості в оплаті праці такі чотири фактори
вважаються необхідними й достатніми для належного оцінювання робіт: квалі�
фікація, зусилля, відповідальність і умови праці.
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