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Тема: Заробітна плата, її економічний зміст, форми. 

Контрольна робота № 2 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з сутністю поняття заробітної плати; взначити 

її економічний зміст, форми; узагальнення вивченого за темою; контроль вивченого 

матеріалу; підведення підсумків вивчення курсу.  

 

Заробітна плата — грошовий вираз вартості й ціни товару робоча сила, а також часткової 

оплати результатів праці з урахуванням виконуваних заробітною платою основних функцій. 

Заробітна плата повинна виконувати також стимулюючу, розподільчу і соціальну функції. 

Стимулююча передбачає формування у працівників високоефективних стимулів до праці через 

механізм впровадження прогресивних форм і систем заробітної плати, які спонукають до 

економії робочого часу, зростання продуктивності праці, економії сировини, електроенергії 

тощо, до раціонального використання техніки та ін., а також встановлення оптимального рівня 

заробітної плати відповідно до продуктивності та ефективності праці. 

Розподільча функція заробітної плати полягає у тому, що шляхом її підвищення або зниження 

забезпечується приплив робочої сили у певні галузі, райони народного господарства і відплив з 

інших, у встановленні оптимальних критеріїв співвідношення оплати праці (часткової) між 

сферами, секторами та галузями, всередині окремих галузей. Виконання зарплатою 

стимулюючої та розподільчої функції ґрунтується на дії законів попиту і пропозиції, зростання 

продуктивності праці та ін. 

Соціальна функція заробітної плати має сприяти утвердженню соціальної справедливості 

залежно від ефективності праці. Всі функції заробітної плати повинні оптимально 

узгоджуватись. 

 
Заробітна плата існує у трьох основних формах: почасовій, відрядній і змішаній (комбінованій). 

Почасова заробітна плата — оплата вартості, ціни та частково результативності робочої сили 

за її функціонування протягом певного робочого часу. 

Її змінила відрядна заробітна плата, яка встановлювалась залежно від розмірів виробітку на 

одиницю часу і служила засобом підвищення інтенсивності праці, посилення конкуренції між 

робітниками. 

Відрядна (поштучна) заробітна плата — оплата вартості й ціни товару робоча сила залежно 

від розмірів виробітку за одиницю часу. 

Почасова заробітна плата знову поширилася. Це зумовлено широким застосуванням у 

виробництві конвеєрів, напівавтоматів та автоматів з примусовим ритмом конвеєра, де 

інтенсивність праці задається швидкістю його руху. Водночас запроваджується змішана 

(комбінована) форма заробітної плати, яка поєднує погодинну і відрядну форми оплати ціни 

робочої сили та результатів її використання. 

Почасову заробітну плату поділяють на погодинну просту і погодинну преміальну. Почасову 

заробітну плату застосовують як засіб подовження робочого дня понад законодавчо 

встановлений через впровадження понадурочного робочого часу.  



 
 

Завдання для контрольної роботи № 2 

 

1. Що таке суспільне виробництво?   

2. В чому полягає відмінність товарного виробництва від натурального? 

3. Розкрийте сутність поняття «гроші» через їх функції. 

4. Безперервний рух грошей у сфері обігу, їх функціонування як засобу обігу й платежу-

це: 

А) інфляція 

Б) грошовий обіг 

В) засоби платежу 

5. Така інфляція, при якій постійно зростають ціни, але їх ріст не перевищує 10 % на рік-

це: 

А) гіперінфляція 

Б) галопуюча інфляція 

В) повзуча (помірна) інфляція 

6. Власність, її об'єкти та суб'єкти. 

7. Ділова активність, справа, націлена на вирішення завдань, пов’язаних у кінцевому 

результаті із здійсненням на ринку операцій обміну товарів і послуг між економічними 

суб’ктами ринку, використовуючи при цьому форми і методи конкурентної діяльності, що 

склалися в ринковій економіці-це: 

А) Бізнес 

Б) Підприємснитцо 

В) ФО-П 

8. Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною 

або фінансовою діяльністю-це: 

А) комерційна діяльність 

Б) надзвичайна діяльність 

В) операційна діяльність 

9. Форми власності. 

10. В чому полягає соціальна функція заробітної плати? 

 

 

Виконані завдання та конспекти надсилати на електронну адресу gr.ev@ukr.net  (вказуйте 

у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни») 

 

Шановні учні! Звертаю Вашу увагу, що ця пара остання у вивченні дисципліни 

«Основи галузевої економіки та підприємництва». Протягом наступного тижня 

будуть виствлені семестрові та річні оцінки.  

Контрольну роботу необхідно надіслати до 12.11.2020!!!!  

Прохання до учнів, які не працювали протягом вивчення курсу надіслати усі 

конспекти та домашні завдання до 12.11.2020. 

У разі виникнення питань, чекаю Ваші листи на електронну адресу  

або Viber (093)655-55-63 

 

Успіхів!  

mailto:gr.ev@ukr.net

