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ТЕМА № 9: ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТА ПРАЦІ.
План лекції:
1. Вартість робочої сили, чинники, що її визначають.
2. Види доходів населення.
3. Структура витрат населення. Диференціація доходів (витрат населення).
4. Рівень життя, система соціальних гарантій, захисту і підтримки населення.
5. Сутність, функції та принципи заробітної плати.
6. Форми і системи оплати праці.
7. Формування фонду заробітної плати на підприємстві.
8. Державне регулювання заробітної плати.
Література:
Основна:
1. Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриненко А.М, Колот А. М., Чернов В.І.
Нормування праці.-К.: ВІПОЛ, 1995, -С.19-65.
2. Завіновська Г. Т. Економіка праці. - К.: КНЕУ, 2000. - С. 134-147.
3. Тимош І. М. Економіка праці: Навчальний посібник. - Тернопіль:
Астон, 2001. - С. 97-145.
4. Багрова І. В. Нормування праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр
навчальної літератури, 2003. - С.84-135.
5. Нормирование труда / Под ред. Генкина Б. М. - М.: Экономика,1985. –
272 с.
Текст лекції:
1. Оскільки робоча сила є товаром, то як і будь-який інший, вона потребує
суспільно необхідних витрат на своє відтворення в певних суспільних
умовах. Мінімальна межа цих витрат визначається вартістю життєвих благ,
які фізично необхідні працівнику для підтримки життя і відновлення
працездатності. Тим часом відтворення робочої сили потребує більших
витрат, ніж для створення фізично необхідних працівнику життєвих засобів
через такі причини:
- по-перше – працівник не вічний, і відтворення робочої сили повинно
включати витрати на утримання членів його сім’ї;
- по-друге для виконання більш складної роботи працівник повинен
мати необхідний рівень освіти і кваліфікації, що потребує додаткових
витрат на робочу силу;
- по-третє, на відміну від іншого товару робоча сила історично
розвивається, потреби працівника зростають внаслідок НТП.
„Вартість робочої сили” – це надзвичайно складна економічна категорія,
тому визначення її має дискусійний характер. На думку деяких західних
учених, вона повинна визначатися з точки зору корисного ефекту праці, але
при цьому нехтуються витрати на відтворення робочої сили.

4

До складу вартості відтворення робочої сили можна віднести наступні
елементи витрат:
- прямі витрати середньої сім’ї на народження і виховання дитини
до 18-річного віку;
- втрачений матір’ю заробіток через виховання дитини;
- оцінка праці вчителів, батьків (у неробочі дні);
- витрати на професійну підготовку працівника тощо.
Отже, товар „робоча сила” є надзвичайно капіталоємким для суспільства.
Купівля-продаж робочої сили виступає в формі купівлі продажу праці,
тому вартість, а значить і ціна робочої сили перетворюються на заробітну
плату. Отже, вартість робочої сили, виражена в грошовій формі, набуває
форми ціни робочої сили.
Таким чином, заробітна плата – це грошовий вираз вартості і ціни товару
„робоча сила”, її речовим, матеріальним змістом є кількість життєвих благ,
необхідних для відтворення робочої сили найманого працівника і членів його
сім’ї.
2. Доход – це загальне надходження коштів, які належать людині або сім’ї
протягом певного періоду часу. Він включає в себе як заробіток, так і не
зароблений доход, до якого належать дивіденди і відсотки, отримані з
інвестицій капіталу, трансфертні платежі, державні виплати допомоги на
підтримання рівня життя, тощо.
За визначенням Міжнародної організації праці трудовий доход (дохід від
трудової діяльності) – це той, який одержує сам працівник у результаті своєї
економічної діяльності як при найманій праці, так і при самостійній
зайнятості. Формування трудових доходів – складова економічної теорії та
практики у сферах виробництва, споживання, а також важливий елемент
соціальної політики.
Доходи домогосподарства розподіляють на грошові, загальні і сукупні.
Грошові доходи складаються з заробітної плати, пенсій, стипендій, доходів
від підприємницької діяльності, доходів від продажу сільськогосподарської
продукції, доходів від власності, усіх видів грошової допомоги, аліментів і т.
ін.
Загальні доходи, окрім перелічених статей включають вартість спожитої
продукції, отриманої з особистого підсобного господарства, пільги та
субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, грошову оцінку допомоги
від родичів.
Сукупні ресурси домогосподарств формуються із загальних доходів і
використання заощаджень, позик та повернутих домогосподарствам боргів.
3. Реальний поточний стан матеріального добробуту населення
відображають сукупні витрати домогосподарства. Структуру використання
домогосподарствами сукупних ресурсів визначають грошові витрати, їх
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основна складова – споживчі витрати та зведений показник – сукупні
витрати.
Нерівність розподілу доходів у суспільстві характеризують наступні
показники:
Децильний коефіцієнт диференціації доходів (витрат) — співвідношення
мінімального рівня доходів (витрат) серед 10% найбільш забезпеченого
населення до максимального рівня доходів (витрат) серед 10% найменш
забезпеченого населення.
Коефіцієнт фондів — співвідношення сумарних доходів (витрат)
населення у першому та останньому децилях.
Коефіцієнт нерівності розподілу доходів (витрат) серед населення або
концентрації доходів (витрат) індекс Джині, який відображає сутність
відхилення фактичного розподілу доходів (витрат) за чисельно рівними
групами населення від лінії їх рівномірного розподілу.
Одним із найбільш несприятливих у світі залишається коефіцієнт Джині –
рівний 0,33. Отже, виходячи з вищенаведеного можна зробити висновок про
надто високий рівень майнового розшарування населення.
4. Рівень життя, як характеристика народного добробуту одночасно з
доходами і витратами включає також умови праці і побуту, обсяг і структуру
робочого і вільного часу, показники культурного і освітнього рівня
населення, а також здоров’я, демографічної і екологічної ситуації.
Рівень життя відображає ступінь розвитку і задоволення потреб людини. У
конвенції МОП відзначається, що людина має право на такий життєвий
рівень, включаючи продукти харчування, одяг, житло, медичне і соціальне
обслуговування, який необхідний для підтримання здоров’я і добробуту його
самого і його сім’ї, а також право на забезпечення на випадок безробіття, або
інший випадок втрати працездатності.
За рекомендаціями ООН, рівень життя – це сукупність таких показників
як: здоров’я, в тому числі демографічні умови, їжа, одяг, фонди споживання і
нагромадження, умови праці, зайнятість, організація праці, освіта, в тому
числі письменність, житло, включаючи його благоустрій, соціальне
забезпечення, тощо. Для характеристики рівня життя ООН використовує
такий показник як „індекс людського розвитку”, який включає в себе
національний доход на душу населення, тривалість життя, освіту.
Вкрай негативний вплив на життєвий рівень населення в умовах ринкової
економіки справляє інфляція. Яка проявляється у зростанні цін на споживчі
товари та послуги. Для оцінки зміни рівня життя населення в цих умовах
проводиться розрахунок індексу вартості життя, який обчислюється по
набору товарів і послуг для різних соціально-демографічних груп населення і
по мінімальному набору за формулою:
n

p1q 0
I

i

1
n

p0q 0
i

1
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де р1,р0 – ціна і-го товару відповідно у звітному і базисному періоді;
q0 – обсяг товарів і послуг у базисному періоді
п – кількість видів товарів і послуг.
Розрахунок зміни вартості життя здійснюється з метою запровадження
системи компенсаційних заходів, основу яких складає індексація доходів
населення. Мета індексації полягає в компенсації населенню втрати
купівельної спроможності їх доходів, через зростання споживчих цін.
Підтримувати рівень життя населення у цивілізованому суспільстві
покликана система соціальних гарантій, захисту і підтримки населення. Під
системою соціального захисту розуміють систему правових, соціальноекономічних гарантій забезпечення рівних умов для всіх членів суспільства у
запобіганні несприятливого впливу середовища на людину, забезпечення
достойної, соціально прийнятної якості життя населення.
Тобто система соціального захисту це система гарантій забезпечення
засобів існування різних груп населення в залежності від ступеня їх
працездатності. Для працездатного населення основною формою гарантій
повинно бути забезпечення можливостей підвищення доходів за рахунок
підвищення особистої трудової активності, економічної самостійності,
підприємництва. Для непрацездатного населення – грошові і натуральні
виплати за рахунок держави, але не нижче встановленого державою
прожиткового мінімуму.
Соціальні гарантії покликані виконувати такі функції: регулювати ринок
праці, пом’якшуючи дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили;
сприяти повній зайнятості всіх працездатних; розраховуватися на всі
категорії населення, особливо виділяючи соціально вразливі верстви.
Джерелами фінансування соціальних програм повинні бути: державний
бюджет, місцеві бюджети, кошти підприємств, населення.
5. Заробітна плата – одна з найважливіших і найскладніших економічних
категорій, оскільки вона є одночасно і основним джерелом доходу найманих
працівників, і суттєвою часткою витрат виробництва для роботодавців, і
ефективним засобом мотивації працівників.
Міжнародні трудові норми, зокрема Конвенція МОП №95 „Охорона
заробітної плати”, так тлумачать заробітну плату: „Термін „заробітна плата”
означає будь-яку винагороду або заробіток, що обчислюється в грошах, котрі
підприємець виплачує за працю, яка або виконана, або за послуги, які або
надані, або мають бути надані”.
Відповідно до Закону України „Про оплату праці” сутність заробітної
плати визначається як: „винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану роботу”.
Заробітна плата складається з основної і додаткової оплати праці.
Основна заробітна плата нараховується за виконану роботу за
тарифними ставками, відрядними розцінками чи посадовими окладами і не
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залежить від результатів господарської діяльності підприємства. Вона
включає такі виплати: оплату за фактично відпрацьовані людино-години,
доплати за суміщення професій, за багатоверстатне обслуговування, за
класність, виплату між розрядної різниці, персональні надбавки, доплати за
роботу в нічний час, доплату незвільненим бригадирам за керівництво
бригадою, за навчання учнів, доплати відрядникам у зв’язку зі змінами умов
роботи, оплату простоїв не з вини працівника, оплату за понад нормовану
роботу тощо.
Додаткова заробітна плата – це складова заробітної плати працівників,
до якої включають витрати на оплату праці, не пов’язані з виплатами за
фактично відпрацьований час. Нараховують додаткову заробітну плату
залежно від досягнутих і запланованих показників, умов виробництва,
кваліфікації виконавців.
Заробітна плата в системі товарно-грошових відносин виконує низку
функцій:
Функція забезпечення матеріального стимулювання;
Відтворювальна функція;
Соціальна функція;
Облікова функція;
Розподіл заново створеної вартості у формі заробітної плати здійснюється
за такими принципами:
-Принцип матеріальної заінтересованості;
-Принцип плановості;
-Принцип раціонального співвідношення темпів зростання
продуктивності праці та її оплати;
-Принцип гарантованості;
-Принцип диференціації;
-Принцип вирівнювання рівня оплати;
-Принцип простоти й доступності оплати.
6. Залежно від того, що є основою визначення розміру заробітку – обсяг
виконаної роботи (продукції) чи відпрацьований час, виділяють дві основні
форми заробітної плати: відрядну й погодинну.
Погодинна форма заробітної плати
Погодинна заробітна плата виражає залежність між її розміром та
кількістю відпрацьованого часу працівником.
Залежно від терміну, за який нараховується заробіток, погодинна оплата
поділяється на власне погодинну, позмінну (поденну) й помісячну.
Погодинна оплата праці включає просту погодинну й погодинно-преміальну
системи нарахування заробітної плати.
При простій погодинній системі оплати праці загальний заробіток
працівника (Зпп) обчислюється шляхом множення годинних тарифних ставок
(ТС), які відповідають тарифному розряду працівника, на кількість фактично
відпрацьованого часу (Ч):
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Зпп= ТС Ч.
При погодинно-преміальній системі оплати праці, крім заробітку,
обчисленого за тарифними погодинними ставками за фактично
відпрацьований час, працівникам додатково нараховується премія (П) за
досягнення певних показників:
Зппр=ТС Ч+П.
При визначенні цих показників, за якими здійснюється преміальне
стимулювання, необхідно враховувати специфічні особливості виробництва і
характер роботи, яку виконують окремі категорії працівників.
Відрядна форма заробітної плати
Відрядна заробітна плата нараховується у визначеному розмірі за кожну
одиницю виконаної роботи чи виробленої продукції, вираженої в
натуральних одиницях виміру (штуках, кілограмах, метрах тощо).
Відрядна заробітна плата включає: пряму (просту) відрядну, непряму
відрядну, відрядно-прогресивну і відрядно-преміальну системи оплати праці.
Пряма система нарахування відрядної заробітної плати – передбачає
оплату праці за виконаний обсяг роботи чи вироблений обсяг продукції за
єдиними розцінками без обмеження розміру заробітної плати. Величина
заробітної плати збільшується прямо пропорційно до обсягу виконаних робіт
(виробленої продукції).
При прямій відрядній оплаті праці, відрядний заробіток Зв розраховується
множенням кількості виробленої продукції (К) на її відрядні розцінки (Цв):
Зв = К Цв.
Відрядна розцінка є розміром оплати за одиницю продукції (виконаної
роботи), яка при індивідуальній оплаті обчислюється за формулами:
Цв = ТС / Нв
або Цв=ТС Нч,
де ТС – годинна або денна тарифна ставка, яка відповідає розряду даної
роботи;
Нв, Нч – відповідно норма виробітку і норма часу на дану операцію
(одиницю роботи).
Залежно від чисельності робітників, які виконують роботу, і способу
виконання відрядність може бути індивідуальною, бригадною.
При індивідуальній відрядній оплаті праці кожному виконавцю
визначається окремо самостійне завдання, окремо організовується облік
обсягу виконаної роботи чи виробленої продукції і здійснюється нарахування
заробітної плати.
При бригадній відрядній оплаті праці виробниче завдання визначається
бригаді робітників, які виконують роботи різної кваліфікації, на основі
чіткого розподілу праці, організація обліку ведеться в цілому по бригаді,
нарахування заробітної плати здійснюється не індивідуально кожному члену
бригади, а всій бригаді в цілому і розподіляється між окремими членами
бригади залежно від кількості відпрацьованого кожним робітником часу і
його кваліфікаційного тарифного розряду.
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Непряма
відрядна
система
нарахування
заробітної
плати
використовується для визначення заробітку не основних, а допоміжних
робітників (наладчиків, ремонтників та ін.), у тих випадках, коли праця
допоміжного робітника, який зайнятий обслуговуванням основних
робітників-відрядників, значною мірою впливає на результати їх роботи і
коли його праця не може бути нормованою. Вона характеризується тим, що
величина заробітної плати допоміжного персоналу визначається за
результатами праці основних робітників з урахуванням виконання норм
виробітку (норм часу) основними робітниками та їх чисельності.
При непрямій відрядній, заробіток працівника (Знв) обчислюється
множенням непрямої відрядної розцінки (Цнв) на кількість продукції,
виконаної основним працівником (Ко):
Знв = Ко Цнв.
В свою чергу, Цнв визначається як:
Цнв= ТСдп / Нво,
де ТСдоп – денна тарифна ставка допоміжного робітника, що оплачується
за непрямою відрядною системою, грн.;
Нво – денна норма виробітку основного робітника, що обслуговується.
Або за формулою:
Знв = ТС Т Квнв,
де ТС – годинна тарифна ставка, грн.;
Т – фактично відпрацьований час допоміжним робітником, год.
Квнв – коефіцієнт виконання норм виробітку всіма працівниками, що
обслуговуються.
Відрядно-прогресивна система оплати праці
За відрядно-прогресивної системи оплати праці заробітна плата
робітникам нараховується за обсяг виконаної роботи чи виробленої продукції
в межах планової норми (бази) виробітку за основними незмінними
відрядними розцінками, а за обсяг роботи чи продукції, виконаної
(виробленої) понад вихідну планову норму (базу) виробітку, – за
підвищеними чи прогресивно зростаючими прямими відрядними розцінками.
Відрядно-прогресивна робота, виконана в межах встановленої норми (Но)
оплачується за звичайними розцінками (Цо), а робота, виконана понад норму
(Нп) – за прогресивно зростаючими розцінками (Цп):
Зпрог = Но Цо+Нп Цп.
Нарахування заробітної плати робітникам при відрядно-прогресивній
оплаті праці здійснюється за місячними результатами роботи за обсяг
продукції (роботи), виробленої понад місячну вихідну планову норму (базу).
Відрядно-преміальна система оплати праці
При цій системі оплати праці загальний заробіток робітника складається з
заробітної плати, нарахованої за фактично виконану роботу чи вироблену
продукцію за прямими (необмеженими) відрядними розцінками, і премій за
виконання та перевиконання установлених планових (нормативних)
кількісних і якісних показників.
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Відрядно-преміальна оплата праці Звпрем включає відрядний заробіток Зв
та премії за досягнення результатів – П:
Звпрем = Зв+П = К Цв + П
або
Звпрем

Зв

Зв (Пв

Пп Впл)
,
100

де Звпрем – заробіток працівника за відрядно-преміальною системою, грн.;
Пв і Пп – відсоток премії відповідно за виконання і перевиконання
показників преміювання;
Впл – відсоток перевиконання плану виробництва або норм.
Акордна система оплати праці
Акордна система нарахування заробітної плати є удосконаленим варіантом
прямої відрядної та погодинної оплати праці. Вона характеризується тим, що
загальну суму заробітної плати робітникам установлюють не за
відпрацьований час чи обсяг виконаної роботи, а за кінцевими результатами
роботи – за обсяг фактично виробленої продукції із зазначенням терміну
виконання.
При акордній системі оплати праці розмір заробітку встановлюється за
формулою:
Закор = Сінд Тпл + Спід (Тпл-Тф),
де Сінд – індивідуальна погодинна тарифна ставка;
Тпл – плановий час виконання робіт;
Спід – підвищена тарифна ставка;
Тф – фактичний час виконання робіт.
Акордна система оплати праці може бути простою акордною і акорднопреміальною.
У сучасних умовах більш прогресивною є акордно-преміальна система
оплати праці. Сутність її полягає в тому, що робітникові або бригаді в цілому
на початку виробничого періоду (технологічного циклу) визначається
планове завдання з виробництва продукції, витрат праці, матеріальних
засобів та початкова планова сума заробітної плати, яка буде виплачена
робітникам, котрі беруть участь у процесі виробництва продукції.
Оплата праці керівників, службовців та спеціалістів.
Основою організації оплати праці керівників, службовців і спеціалістів є
система посадових окладів, які є різновидом погодинної оплати праці.
Посадовий оклад – це щомісячний розмір погодинної заробітної плати,
установлений у централізованому порядку для певної посади управлінського
персоналу, спеціалістів і службовців.
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.
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У схемах посадових окладів щодо кожної посади може передбачатись один
рівень або вилка рівнів окладу (наприклад, мінімальний і максимальний
розмір окладу).
Праця керівників, службовців і спеціалістів оплачується погодинно з
урахуванням розміру визначеного їм посадового окладу та фактично
відпрацьованого часу. Нарахування заробітної плати здійснюється за
Зп

П ок
t,
Мф

формулою:
де Зп – розмір місячної заробітної плати відповідного працівника, праця
якого оплачується за посадовим окладом, грн.;
Пок – посадовий оклад працівника, грн.;
Мф – номінальний місячний фонд робочого часу працівника, год.;
t – фактично відпрацьовано часу працівником протягом міс., год.
Водночас поряд з простою погодинною заробітною платою керівникам,
службовцям і спеціалістам можуть нараховуватись преміальні доплати.
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.
Тарифна система оплати праці
Тарифна система – це сукупність нормативних матеріалів, за якими
здійснюється державне планування і регулювання диференціації рівня
заробітної плати окремих категорій промислово-виробничого й
управлінського персоналу в різних галузях економіки, на підприємствах і
виробничих дільницях залежно від якісних характеристик праці.
Тарифна система складається з таких елементів: тарифікації робіт,
тарифікації працівників, тарифної сітки, тарифної ставки й тарифнокваліфікаційного довідника.
Під тарифікацією робіт розуміють віднесення окремих видів робіт до тієї
чи іншої групи складності залежно від вимог, які ставляться до їх виконавців
з точки зору спеціальної підготовки цих виконавців та наявності в них
необхідних професійних знань, досвіду і навичок.
Тарифікація робітників – це визначення рівня їх кваліфікації та
присвоєння їм відповідного тарифного розряду. Вона проводиться
безпосередньо на підприємствах, в організаціях та установах усіх галузей
економіки. Основою тарифікації робітників є тарифні сітки та діючі тарифнокваліфікаційні довідники.
Тарифна сітка – це сукупність розрядів та відповідних їм тарифних
коефіцієнтів, за якими здійснюється диференціація заробітної плати
промислово-виробничого й управлінського персоналу залежно від якісних
характеристик виконуваної ними роботи. За її допомогою визначають
відношення тарифних ставок робітників другого, третього і послідовно
наступних тарифних розрядів до тарифної ставки першого розряду.
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Тарифним розрядом називається показник, який характеризує складність
виконуваної роботи і рівень кваліфікації робітника. Кількість тарифних
розрядів залежить від наявності видів робіт, їх різноманітності, складності та
умов виконання, особливостей виробництва й організації праці.
Тарифні коефіцієнти характеризують відношення тарифних ставок того
чи іншого тарифного розряду до тарифної ставки першого розряду, розмір
якої взято за одиницю. Величина тарифного коефіцієнта показує, у скільки
разів робота, віднесена до того чи іншого тарифного розряду, складніша від
робіт, що тарифікуються першим розрядом.
Діапазон тарифної сітки – це інтервал між тарифним коефіцієнтом
першого розраду і тарифним коефіцієнтом останнього розряду тарифної
сітки.
Тарифна ставка являє собою величину оплати праці робітника, який
виконує роботу відповідного тарифного розряду, за одиницю
відпрацьованого робочого часу. За допомогою тарифних ставок здійснюється
диференціація та регулювання рівня заробітної плати і посадових окладів
залежно від якісних характеристик виконуваної роботи та кваліфікації
працівника.
Вихідною базою обчислення тарифних ставок з оплати праці робітників
різного рівня кваліфікації є ставка першого тарифного розраду, яка
встановлюється з урахуванням необхідності державної гарантії забезпечення
мінімальної заробітної плати.
Тарифно-кваліфікаційний довідник – це нормативний документ,
призначений для тарифікації робіт і присвоєння кваліфікаційних розрядів
виробничому й управлінському персоналу підприємств, установ та
організацій. Він являє собою зведення кваліфікаційних характеристик робіт
кожного розряду та вимог, які ставить дана робота до професійних знань і
трудових навичок робітника. Тарифно-кваліфікаційний довідник слугує для
здійснення тарифікації робіт (віднесення робіт до певних розрядів тарифної
сітки залежно від складності виконання їх) і визначення кваліфікаційних
розрядів робітникам та управлінському персоналу.
Безтарифна модель оплати праці
При безтарифній системі організації оплати праці зарплата кожного
учасника трудового процесу підприємства (або підрозділу) є часткою
працівника у спільному фонді оплати праці. Фактична величина зарплати
конкретного працівника залежить від таких факторів: кінцевих результатів
діяльності колективу, що визначають спільний фонд оплати праці;
кваліфікаційного рівня працівника; коефіцієнта трудової участі (КТУ);
фактично відпрацьованого часу.
Кваліфікаційний рівень працівника при переході на безтарифну модель
організації оплати праці найпростіше визначається як частка від ділення його
фактичної заробітної плати за попередній період (рік) на мінімальний рівень
зарплати на підприємстві за той самий період.
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Розрахунок заробітної плати при безтарифній моделі здійснюється в такій
послідовності:
1) визначається кількість балів, зароблених і-м працівником (Бі):
Бі = Кі Ті КТУі
де КІ – кваліфікаційний рівень і-го працівника;
ТІ – кількість відпрацьованих ним людино-годин;
КТУ і – коефіцієнт трудової участі і-го працівника.
2) визначається загальна сума балів, набраних усіма працівниками (∑Бі);
3) розраховується частка фонду стимулювання праці (ФСП), що відповідає
одному балу – "ціна балу" (б):
б

ФСП
Бі

4) розраховується заробіток конкретних працівників як добуток набраних
кожним із них балів на "ціну балу".
7. Фонд заробітної плати – це загальна сума грошових коштів, направлена
па оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за
визначений обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а також на
оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті відповідно до чинного
законодавства.
За змістом та джерелами формування виділяють фонд основної заробітної
плати і фонд додаткової заробітної плати.
До фонду основної заробітної плати входять:
а) заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування та ін.) за
відрядними розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами
працівників незалежно від форм систем оплати праці, прийнятих на
підприємстві;
б) суми процентних або комісійних нарахувань залежно від обсягівдоходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) у
випадках, коли вони є основною заробітною платою;
в) суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет та
журналів та інших підприємств і оплата їх праці, що здійснюється за
ставками авторської винагороди, нарахованої на даному підприємстві.
До фонду додаткової оплати праці включаються:
а) надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у
розмірах, передбачених чинним законодавством;
б) премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за
виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних
матеріальних ресурсів;
в) винагороди (процентні надбавки) за стаж роботи за спеціальністю на
даному підприємстві, передбачені чинним законодавством;
г) оплата праці у вихідні та святкові (робочі) дні, у понаднормовий час за
розцінками, установленими законодавчими актами;
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д) оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної
роботи;
е) оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до законодавства,
грошових компенсацій за невикористану відпустку;
є) суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати;
ж) оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання
державних або громадських обов’язків, якщо ці обов’язки виконуються в
робочий час, та інші виплати, передбачені чинним законодавством.
8. Механізм регулювання заробітної плати складається з таких, елементів:
а) ринкового регулювання;
б) державного регулювання;
в) колективно-договірного регулювання через укладання генеральної,
галузевих, регіональних угод; колективних договорів на рівні підприємств;
трудових договорів з найманими працівниками;
г) механізму визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо
на підприємстві (у структурному підрозділі) з використанням таких
елементів, як тарифна система або безтарифна модель, нормування праці,
форми і системи оплати праці та преміювання.
Згідно з Законом України "Про оплату праці" держава здійснює
регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності
шляхом установлення розміру мінімальної заробітної плати та інших
державних норм і гарантій, установлення умов і розмірів оплати праці
керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності,
працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи
дотуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників
підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом
Міністрів України, а також шляхом оподаткування доходів працівників.
Умови розміру оплати праці працівників установ і організацій, що
фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.
У механізмі регулювання заробітної плати вихідною базою є встановлення
її мінімального розміру.
Мінімальна заробітна плата – є законодавче встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може
оплачуватися виконана працівником місячна, годинна норма праці (обсяг
робіт). До мінімальної заробітної плати не входять доплати, надбавки,
заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є
державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України
для підприємств усіх форм власності.

