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Тема: Погодинна форма оплати праці. Відрядна форма оплати праці. Особливості 

організації оплати праці керівників, фахівців та службовців 

 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з формами і системами оплати праці; 

ознайомитися з особливостями організації оплати праці кадрів на підприємстві. 

 У практиці господарювання підприємств найбільш поширеними 

формами оплати праці є погодинна і відрядна. Кожна з них передбачає 

використання різних систем оплати праці. 

  

  

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
Для управлінського персоналу використання цієї системи оплати праці передбачає 

коригування їхнього заробітку залежно від обсягу реалізації продукції. 

Контрактна система оплати праці ґрунтується на укладанні договору між 

роботодавцем і працівником, в якому обумовлюються режим та умови праці, права та 

обов’язки сторін, рівень оплати праці та інше. Договір може оплачувати час знаходження 

працівника на підприємстві (погодинна оплата праці) або конкретне виконане завдання 

(відрядна оплата).  
Система участі у прибутках передбачає розподіл певної частини прибутку 

підприємства між його працівниками. Такий розподіл може проводитись у формі 
грошових виплат або у формі розповсюдження акцій між працівниками підприємства.  

Впровадження такої системи викликане тим, що існуючі системи оплати праці не 

викликають у працівників реальної зацікавленості у значних загальних результатах роботи 

підприємства. Натомість, справедливий та зрозумілий для всіх розподіл частини прибутку 

між власником підприємства, адміністрацією, спеціалістами і робітниками створює умови 

для хорошого психологічного клімату в колективі та процвітання підприємства.  
Виплати з прибутків залежать від рівня витрат на виробництво, цін, фінансового 

стану підприємства. Їх розміри визначаються окремою угодою між відповідними 

сторонами (при укладанні тарифних угод).  
Системи участі у прибутках диференціюються на систему оцінки заслуг, систему 

преміальних виплат, систему колективного стимулювання, систему участі у прибутках в 

залежності від продуктивності праці та ін. 

Основу організації оплати праці керівників, спеціалістів і службовців складають 

схеми посадових окладів, а також діючі форми і системи заробітної плати. Величина 

окладу залежить від посади. 

Перелік посад категорій наводиться у кваліфікаційному довіднику посад 

керівників, спеціалістів і службовців, який є нормативним документом, що вміщує 

загальногалузеві кваліфікаційні характеристики. 

У них зазначаються посадові обов'язки, вимоги до знань і стажу роботи за 

спеціальністю, рівня і профілю професійної підготовки керівників, спеціалістів і 

службовців 

Посадовий оклад — це щомісячний розмір погодинної заробітної плати, 

установлений у централізованому порядку для певної посади управлінського персоналу, 

спеціалістів і службовців. 

Посадові оклади як форма оплати праці застосовуються також у тих випадках, коли 

робітники протягом робочого часу виконують як фізичну роботу, так і функції службовців 

або спеціалістів. За цією формою оплачується, наприклад, праця роздавальників 

інструменту, комірників, ліфтерів вантажних ліфтів, водіїв автокарів та ін. 

Розмір заробітної плати за посадовими окладами регулюється затвердженою 

урядом схемою посадових окладів з урахуванням значення тієї чи іншої галузі, залежно 

від особливостей виробництва, умов праці, обсягу та складності роботи, рівня 

відповідальності, кваліфікації працівників тощо. 

Праця керівників, службовців і спеціалістів оплачується погодинно з урахуванням 

розміру визначеного їм посадового окладу та фактично відпрацьованого часу. 

Нараховують заробітну плату за формулою 

 
де 3п— розмір місячної заробітної плати відповідного працівника, праця якого 

оплачується за посадовим окладом, грн; 

Ток — посадовий оклад працівника, грн; 

tн.ф — номінальний місячний фонд робочого часу працівника, год; 

tф.в — фактично відпрацьовано часу працівником протягом місяця, год. 

Водночас поряд з простою погодинною заробітною платою керівникам, 

службовцям і спеціалістам можуть нараховуватись преміальні доплати. 



Система надбавок і доплат до тарифних ставок також є нормативним документом. 

Більшість із них регламентується трудовим законодавством, деякі встановлюються 

безпосередньо на підприємстві. В будь-якому випадку прийнята на підприємстві система 

надбавок і доплат до тарифних ставок не повинна створювати для працівників умови 

гірші, ніж передбачені чинним законодавством, галузевою та генеральною тарифними 

угодами. 

Надбавки пов'язані з якістю конкретного працівника і мають чітко виражений 

стимулюючий характер. Основні їх види такі: 

o за високу професійну майстерність робітників; 

o за високі досягнення в праці спеціалістів; 

o за вислугу років; 

o за виконання особливо важливої роботи на термін її виконання; 

o за знання і використання в роботі іноземних мов. 

Доплати пов'язані з характеристикою сфери трудової діяльності і мають 

компенсаційний характер. 

Нарахування цих доплат здійснюється за умов виконання і перевиконання плану 

виробництва продукції установленої номенклатури й асортименту, зростання 

продуктивності праці на підприємстві, зменшення собівартості, виконання і 

перевиконання плану з поставок продукції тощо. 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал. 

2. Підготуватися до контрольної роботи.  

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни» 

mailto:gr.ev@ukr.net

