
13.10.2020 

Група № 42 

Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Урок 6-7 

Тема: Заробітна плата, її економічний зміст, форми й системи. Тарифна 

система оплати праці. 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з поняттям «заробітна плата», її 

економічним змістом, формами та системами.    

  

Основним джерелом доходів найманих працівників є і надалі залишатиметься заробітна 

плата. Нині саме заробітній платі належить переважаюче значення в мотиваційному 

механізмі.  

Заробітної плата - це частка суспільного продукту (національного доходу), що 

розподіляється за працею між окремими працівниками. 

Важливим елементом механізму визначення індивідуальної заробітної плати є форми й 

системи оплати праці. Останні виступають, з одного боку, з`єднувальною ланкою між 

нормуванням праці і тарифною системою, а з другого – засобом досягнення певних якісних 

показників. Ці елементи організації оплати праці є способом установлення залежності 

величини заробітної плати від кількості, якості праці та її результатів. 

Організація оплати праці проводиться на основі: 

 законодавчих та інших нормативних документів; 

 генеральної угоди на державному рівні; 

 галузевих, генеральних угод; 

 трудових договорів. 

Згідно зі статтею 96 Кодексу законів про працю України основою організації 

оплати праці є тарифна система оплати праці, яка складається з тарифних сіток, тарифних 

ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик. 

Тарифна система оплати праці – це сукупність правил, за допомогою яких 

забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов її виконання, 

відповідальності, значення галузі та інших факторів, що характеризують якісну сторону 

праці. 

Як зазначалося вище тарифна система оплати праці включає: 

 а) тарифну сітку – коефіцієнти, які присвоюються робочим в залежності від кваліфікації; 

 б) тарифні ставки – суми, які нараховуються за певний проміжок часу (година, день) 

працівникам відповідної кваліфікації (розряду). Наприклад, працівнику першого розряду за 

одну годину нараховується одна гривня, а працівнику шостого розряду – шість гривень. 

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт в 

залежності від їх складності, а робітників – в залежності від їх кваліфікації та 

відповідальності по розрядах тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації 

розмірів заробітної плати. 

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: тарифної ставки 

робітника першого розряду, яка встановлюється в розмірі, перевищеним законодавчо 

встановлений розмір мінімальної заробітної плати; міжкваліфікаційних (міжпосадових) 

співвідношень розмірів тарифних ставок. 

Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата – це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник 

або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 



Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, 

прафесійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності 

підприємства. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до 

установлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов`язки). Вона 

встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і підрядних розцінок для робітників та 

посадових окладів для службовців. При нарахуванні основної заробітної плати робітникам, 

яким установлена відрядна оплата праці, повинен бути табель, а також відомість про 

виробіток та розцінки за виконану роботу. 

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, 

за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, 

надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, 

пов`язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Статтею 105 КЗпП передбачено, що 

працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю 

основною роботою, зумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією 

або обов`язок тимчасово відсутнього працівника без увільнення від своєї основної роботи, 

здійснюється доплата за поєднання професій або виконання обов`язків тимчасово 

відсутнього працівника. 

Існують такі види додаткової заробітної плати: 

 понаднормова робота; 

 сумісництво професій; 

 робота в нічний час. 

Також існують надбавки, доплати по тарифним ставкам та посадовим окладам: 

кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальній роботі, за високу 

кваліфіковану майстерність, як правило, встановлюється диференційовані надбавки до 

тарифних ставок робочих. Наприклад: 

 третій розряд – до 12%; 

 четвертий розряд - до 14%; 

 п`ятий розряд - до 18%. 

Конкретний відсоток надбавки визначається в колективному договорі, який 

повинен враховувати що відповідає мінімуму по такій надбавці, визначені в генеральній або 

галузевій угоді. 

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної 

плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за 

виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг роботи).  

До мінімальної заробітної плати не включаються: 

 доплати; 

 надбавки; 

 заохочувальні і компенсаційні виплати. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі 

винагород за підсумками роботи за рік, премії спеціальними системами і положеннями, 

компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного 

законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

 

 

Завдання: 

1. Написати визначення погодинної та відрядної форм оплати праці. 

2. Що таке колективний трудовий договір? 

         3. Яка величина мінімальної заробітної плати в Україні станом на  01.09.2020? 

 

Шановні здобувачі освіти! Фото Ваших конспектів та домашніх завдань надсилати на 

електронну пошту gr.ev@ukr.net (в темі листа вказувати ПІБ, № групи, назву 

навчальної дисципліни та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

