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Оплата праціФорми Системи

Пряма відрядна

Непряма відрядна

Відрядно-преміальна

Відрядно-прогресивна

Акордна

Проста почасова

Почасово-преміальна

За посадовими окладами

Відрядна

Почасова



vD = pпвс

вннвс ktsD =

Dвпс = pv + m.

Dв прог = ρ · no + ρi · ni.

За прямої відрядної системи

За непрямої відрядної системи

За відрядно-преміальною системи

Відрядно-прогресивна оплата праці

За прямої відрядної системи заробіток працівника

розраховується множенням кількості одиниць виробленої

продукції (v) та розцінки за одиницю продукції (p)

де s — погодинна тарифна ставка; t — фактично відпрацьована

кількість годин цим робітником; kвн — середній коефіцієнт

виконання норм виробітку всіма робітниками, що

обслуговуються.

складається з відрядного заробітку (pv) та премії (m) за 

досягнення певних результатів

передбачає оплату робіт, виконаних у межах встановленої норми (no) за звичайними відрядними

розцінками (ρ), а робіт, виконаних понад нормативний (базовий) рівень (ni) — за підвищеними

розцінками (ρі) залежно від ступеня виконання завдання



Dпп = s · t.

Dпрем = s · t + m.

За простої почасової оплати

У почасово-преміальній системі

Відмінність акордної системи полягає в тім, що працівникові або групі працівників 

розцінки встановлюються не за окремі операції, а за весь комплекс робіт із визначенням 

кінцевого строку його виконання. Ця система заохочує до скорочення строків виконання робіт і 

тому використовується передовсім за усування наслідків аварій, за термінових ремонтів, 

будівельних робіт тощо. 

розраховується множенням годинної тарифної ставки 

відповідного розряду (s) на кількість відпрацьованих

годин (t)

За цієї системи окрім тарифного заробітку (s · t) 

працівник одержує премію (m) за досягнення певних

кількісних або якісних показни-ків



Прямий Обернений

Показники рівня виробітку

Вартісні                   Натуральні                        Трудові

Розраховуються з використанням:

Загальної вартості
виробленої продук-
ції (послуг)

Обсягу продажу

Доданої вартості

Обсягу продукції
у фізичних
одиницях

Обсягу продукції
(послуг) в нормо-
годинах

Оцінки трудовитрат
на виконання
замовлень

Методи вимірювання

Виробіток = 

Обсяг продукції (послуг)

Чисельність працюючих
(трудовитрати в годинах)

= 

Трудомісткість =

     

= (чисельність працюючих)

     Обсяг продукції (послуг)

Трудовитрати в годинах





ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

За даними торговельного підприємства «Універмаг», яке має організаційну структуру, що виконує чотири основні функції:

• Комерційна робота: закупівля товарів, планування асортименту і товарних запасів та управління ними, планування спеціальних 

внутрішньо магазинних заходів, які сприяють збільшенню збуту товарів, безпосередній продаж товарів.

• Рекламна діяльність: оформлення віконних вітрин і рекламних вітрин в торговельних залах, рекламні кампанії за допомогою засобів 

масової інформації.

• Управління власне магазином: робота з товарними запасами, обслуговування покупців, збереження будівлі магазину, будівництво і

реконструкція, ремонтні роботи, обслуговування торговельного та інженерного обладнання.

• Фінансова і контроль-ревізійна функції: контроль, ревізія, здійснення торгівлі в кредит, ведення бухгалтерського обліку, складання 

звітності.

1) Сформувати організаційну структуру підприємства «Універмаг» за прикладом:

2) Скласти штатний розпис за організаційною структурою та заповнити таблицю

Директор

Комерційний 
відділ

...

Відділ 
реклами та PR

...

Фінансово-
економічний 

відділ

...

Адміністративно-
господарський відділ

...



№ 

п/п
Посада

Тарифний 

розряд

Коефіцієнт підвищення 

окладу

Посадовий оклад, грн.

а 2 3 4 5

1 Директор

2 Головний бухгалтер

Таблиця 1 – Штатний розпис торговельного підприємства «Універмаг»


