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ПЕРЕДМОВА 

З-номіж нробJІем , бІ:зІtо ср д;ньо ноu'язанюс з відбудо
ю економіки України, їі трансформ цією на ринкови:< 
е< ах, винятково важлива роль належить формуванню 

нової системи орnн i.1anii; заробітної плзти. 
Знробітна nлата як економічна категорія належить до чис

'' НіІЙС.:КШUІНіШИХ , llоряд 3 таКИМИ ~теrоріями, ЯК прибу
ТОК, nодатки, ."Іnй!ІЯтість іІона є одним з головних ел~мен
nв СІЮ О р ду Нерво&ИМ D:eJn>pOM CYCQ/.m.Hofo орrавіз.му. 
Винятково важлива роІТЬ заробітної nлати в фуюсціоf{у

DіІ.НИі економіки зумовлена тим що вона має одночасно 
Іі рі.Dн цінно виконувати nринаймні 'іО'rири функцu -
вї.пrворю.вальну сти тною·~у. реrуmошчу 1 couiam.нy. За
робітна nлата, образно кажуч'И, має бути одночасно і "rо
дувзпьн'Ицею», і "пряником" і "батогом', і "кермом". 
~о уnускається хоча б одна u зазначених складових, 
роб1tна rшата, як сві.ич:ить досвід, узаrщlі nере~тає вико

нувати своє соці.альпо-е:кономічне призи чеюіЯ . 
Оскіл.ьк:и заробітна nлата є, з одного боку. основним 

.'1Жерел м доходю найманих праu.івнИК!ів. оснооо матері
, tьноrо д:ос.-гаткУ членів їх сімt:й, а другого , певною '!ЗС· 
т:к~ю ~сіх І'ИТрат rюботодавwІ Н<~ .виробни ·1ю і найбільш 
сфскти1шим заооб м сп нукання nр:щmників до висо
к продукrи:виої і лкісн ї праці. то nитання орг нізації за
робітної плап1. ф рмувtшия ії рівня авждя иахОШJТЬе>і в 
центрі уrt.'1ГИ ЯК rюбU'JOlii:IB ~ 13, 1'3.1( і ЛраЦЇlІІ-{ИtсjЬ ta Ї.Х 
об' ЛНаm.. Л cyrj UJ HИ1"aHI-Uf е ОЩ-ІОВQЮ COrtia: t.)-Jo-'J'py
ДOBИX відн син у у піJтьстві. 
КоЖlІо систем го 110д pt в юнІ має nритам<шну їй р -

1 і'ІаuІю аробітно1 плаtи. В умовах .коnиlUШ> 1 <.: истеми roc
noдaptoв Fmя нз nідnри мствах України і в піn му в nарод
ному го nод рстві склалася св я система рrзнізаці'і ззро-
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бпної плати. Її основною рисою була висока центрашзащя 
визначення умов оплати праці з боку держави. Державни
ми органами встановлювалися тарифні ставки і посадові 
оклади за всіма професІями і посадами у розрізі галузей 
народного господарства, нормативи трудових затрат, типо

ві структури управління, нормативи чисельностІ управлін
ського персоналу, максимальні розмІрИ премій, надбавок і 
доплат та nорядок їх виnлати. Таким чином фактично всі 
параметри, що визначають рівень, диференЦІаЦІЮ, структу
ру заробпної плати визначалися централізовано. Така сис
тема сприяла певній однаковості в матеріальному заохо
ченні трудящих, рівності оплати залежно від складності 
nраці, кваліфікацн працівника і займаної посади. 
Одначе, водночас надмірна централізація сковувала іні

ціативу 1 адміністрації, і профспілкових органів підпри
ємств у створевю І застосуванні найбшьш ефективної і 
справедливої для конкретних умов виробництва системи 
оплати праці. "Родовими плямами" централІзованої систе
ми оплати nраці була постійна заниженість тарифних умов 
оплати праці та зрІвнялівка у побудові тарифної системи. 
Перетворення в уnравліннІ економікою, що мали місце 

в 80-х роках, внесли певні зміни і в організацію оплати 
праці, розширились права підприєм,:тв, дещо підвищи

лася роль колективних договорів у регулюванні соціаль
но-трудових відносин на підприємствах. Проте основНІ 
принципи централІЗованого управління заробпною пла
тою і на той час збереглися. Як І досі на державному рів
НІ затверджувалася тарифна система, граничні розміри 
надбавок, доплат 1 премій, порядок запровадження інших 
матеріальних винагород. 
Перехід від централізованого управління економікою до 

ринкових відносин докоршно змінює і зміст усієї роботи 
щодо оргаюзащі заробітної плати. 
На сучасному етапі становлення нової системи оплати 

праці, адекватної реаліям дня, безпосередньо пов'язане з 
запровадженням у повному обсязі Закону Укрюни "Про 
оплату праЦІ" та реалІзацією на практищ всіх його поло

жень. Цей Закон визначив економІЧНІ, правові та органі
заціині засади оплати праці в умовах різномаютності 
форм власності 1 господарювання, розмежував сфери дер
жавного й договІрного регулювання оплати праці і 

спрямований на вщновлення функцш, що притаманні за
робітній платі. 
Змушені визнати, що нині далеко не всі підприємства 

можуть скористатися наданими правами в галузІ оплати 



праці, результатами наукових дослІДжень, передовим дос
вщом і запровадити найбільш рацюнальні форми 1 систе
ми заробітної плати, підходи щодо тарифної системи, 
прогресивні норми трудових затрат. Перешкодою є цша 
низка причин об'єктивного і суб'єктивного характеру. j 
СьогоднІ на організацію заробітної плати, рівень та дина-:. 
міку останньої впливають чинники, які у звичних, нор
мальних умовах взагаш не стосуються стану оnлати nраці. 
Мова йде про кризу платежів, заборгованість із заробітної 
плати, "бартеризацію" економіки, значний податковий 
прес у частині, що стосується нарахувань на фонд оnлати 
nраці тощо. 

Одначе поnри всі негаразди кожне nідприємство має 
вщпрацювати найбшьш nрийнятну власну систему опла
ти праці для вирІщення двоєдиного завдання: 

- забезпечити оплату праці кожному працівникові від
повідно до кількості, якості і результатів його праці та 
вартості робочої сили на ринку праці; 

- забезпечити роботодавцю досягнення в процесі ви
робництва такого результату, який дозволив би йому 
(після реалізації продукції на ринку товарів) відшкодува
ти витрати і отримати прибуток. 
Через організацію заробі1 ної плати за сучасних умов 

має досягатися необхщний компроміс між Інтересами ро
ботодавця і найманого працівника, що сприяє розвитку 
відносин соціального партнерства між двома рушійними 
силами ринкової економіки. _ 
Нові обставини вимагають від роботодавців, фахівців у 

галузі організації і оплати праці кваліфікованої, вдумли
вої роботи щодо організації матеріального стимулювання 
трудяших. Нині вже не можливо, обгрунтовуючи те чи ін

ше рішення з оплати праці, посилатись на директиву цен
тральних органів управління. Необхідно уміти обгрунто
вувати необхідність і корисність змін, що пропонуються, 
передбачувати їх соціально-економічні наслідки. ~ 
Мета ЦІЄЇ книги- допомогти роботодавцям, профспіл

ковим організаЦІЯМ, фахівцям у галузі організаціі і опла
ти праці, всім, хто цікавиться проблемами матеріальної 
мотивації, з'ясувати сутність та особливості організації 
оплати праш на перехІДному етапі до цивілізованого рин
ку, запропонувати практичні рекомендації щодо побудо

ви тарифної системи, вибору форм і систем заробітної 
плати, застосування інших складових елементів оплати 
праЦІ. 
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Розділ 

БІТ · ПЛАТ 
ОВ ИНКОВО ЕКО О І И: 
І ТЬ ФУНКЦІЇ І ПРИНUИПИ 

Розnоnіл резупьтзтів Риробниuтва в умов. х ринкової 
економіки регулюється рядом економічни законів зокре
ма зак.онами розподіл:у за каnіТЗJtом , результатами н. нt
но'і пр цj (доход Вttступає у формі заробітної плати), зе-
{еJІЬНою власністю, резульr.tтами підприємницької діsІJІь

носrt, законом розподілу з суспільних фондів спожив. иия. 
Осноштм джерелом доходів найманих працівників (:на 

- частку nршщдає noнan 90% зайнятого пршездатноrо 
населення) є і ющалі зuлишатимеТhся зеробіта nлата. 
Нині саме заробітній nлаті належить переваж.'UОче зп -
чення в моnmадійному механіз}іj 

Заробітну nлату як еt<оном.ічну ЮІ<rегорію відносять до 
qисла н йскладніших. Саме з uіє'і nричини, ТІJкож uнас
лідок однобічного некомплексноrо ruдХоду до u визна
чення, догмаn:rзму nолітичної еконо~dї соціаліз ry в ко
mmmьому Радяиському Союзr та , на жаль , ІіИ1{і і в Ук -
іні відсугнє єди:не розу:.rіння суті заробітної плати. 

У науковій економічній літературі можн• зустріти nо
над два десятки иизначень зnробітної nлати. Найпошире

нішими є визначення з, робітної плати як частю1 сусnіль
ноrо rтродукту (націонзльJіого доходу). що ро nоділяється 
за nрацею між окрем:и rn npзJiinmn<a~>m. Наведе to декіль
ка айхарактерніших визн:<Jttень. 

·, У словнику-довідН1'1КУ з тп-ань з. робітної nл. ти, nида
Jіому в середиЮ 80-х рок:W ':WТ3ємо~ • вробітна nл 'Г'J в 
СРСР - вирюкен D гроша ' чsстк. робі'ІЮП<і.в і службо -
ціu у фонді ЩдивідуМ})ІіОГО cnoЖИDaюut н.щJональиоrо 



дOXQJI}', становить основну форму необхідного продукту і 
розnоділя ться відnовідно до кількості і якості РИТріі\!еноj' 
юоІи nращ в суспільному виробющтві."1 

"Заробітна nлата, - зазнач,ається в nосібн:ику дт1 ву
зів, - це частка сукупного суспільного nродукту в грошо

вому виразі, що РИ.nіляєтьсп державою д1Ul задоволення 
особис-ntх nотреб робітників і с.луж"бовц:і.в і розподіляєть
ся !ttiж ними в.ідповідно до кількості і якості витраченої 

nраці. "1 

Було й 'Л\Ке визначення: • Заробітнн nлата ЯВJUІє собою 
частку працівника в сукупном)' nродукті cycn.iJIDcтвa, m<y 
він одержує в порядку розnоділу за npaцeJO ... ; 3 1 

Наведені вище формулювання з різиим:и-моzmфі:ка

uіяии й досі зусrрічаютьс.я я.к у загальнотеоретичних, так 
і nрикладних джерела."<. 

ПодібЮІм підходам до розуміння заробітної nлати при
таманний ряд недоліків. По-перше, тзкі визначеЮія не 
відбивають cyri заробітної плати а лише нказУJОТЬ на 
ошm із nршщиn..ів розподілу чacnlliИ сусnільн.ого продук
ту (нашона.л:ьвоrо доходу) між учасниками виробІОЩ'І'Ва . 
По-дРуrе, недостатньо ТQ\.[НО і конкретно наводяться дже
ре...'Іа заробітної nлати (сукуІП{ий сусnільний продукт, на
uіональний доход тошо). По-тре11є, із визкзчень випли
аа , що заробітна nлата роаподі.ляється лише за кільЮсm 
і mстю nраці, що ке є таким. 

Принагідно підхреслпмо. шо nідхід до з ясування сут- ' 
ності заробітної плати досі є nідображенням базисюІХ 

економічних відносин . які при1Зман:ні nлановій економі
w. Моноnл~сник-держаьа в цій економічній системі; 
cnpaJ\IU централізовано розподіляла кошти н1:1 опл<tту npa
LU без f.faлeЖlioro uрах}'В<Іння результаті.D npaui конкретно
го І(ОЛСКТИ'Ву. 

Нині ocoбJn.mo очевидно, шо наз~ ні щойно ознаки 
заробіmої nлати в нових умоuюt тосподарювання не 

І )p)'Jl Н ":ІJІН UПІ~ Ші'іТІІ ІІ С Р (".fЩІ<ІІJІІ••СПj1аJІ!ІЧІПІК//Сnст. lt 1\(ЇЩ.рМ, -\ , .Во-
11П1.!реІІКІ\ . М.:' коп мю;, . - 1?84 - 106. 
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101 1970. С. ІО2 . 
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uдскnатно й не глибоко ВІДображ ють сутність цjєї кате

rqріІ. визн:1чениях 3<' робfrної nлати як частки cy:кyrmo
ro суспільноrо прОдуk"JУ. н· Шонального доходу інши 
кош'Тін що формуЮ'ТЬся J-fa рі.І3ні сусnільства, нівеmоєrь
ся зв'язок заробітної ruroти бе nосередКім ії джерелом 
з особисти \01 та колсктш1І:ІИМИ результатами роботи н. 
рівні nідпри tcтna . 

срела коштів на оплату праці, означені щойно у на· 
ведених визначеннях сутносrі заробітної rutaти надто еід

дuлсні. ві.а cnpaвЖJil>oro, nрямого джерела, формування 
я:кого з ноnих економічних умов не nоеинно виходити з~ 

межі кoнxprnioro rtідприємства. 
Варто nідхреслиm, що останнім чвс.ом у лі-rериrурни 

джерела · 3 rnmнь еконоШкн nр:щі, теор«m'І'ШИХ статrях 
3 явилося й нове визначення з робітної nлати в якому за
робіmа Mwnt ~ІК1)'ЄТЬСЯ НИКЛІОЧНО Я1< ціна робо~ІОЇ СИ
ЛИ, шо теж вихолощуе, збіlщює справжню сугність цієї 
економічної катеrорLі. 

Для nовнішого розуміння заробітної плаm я:к :ю тeropu 
ринкової еконо Uхи слід звернути увнrу на тuкі nр11нци
nоні nоложення: 

по-nерше, .заробітна ПЛ<t'rn формується на межі (стику) 
~ідносин сфери безnосереднього виробн:иuтва j відносин 
обміну робочої сили ; 

по-друге заробітна nлата шє забезпе•rувати об'єк'І'И.Н
но необхідний дл~ відтворення робочої СІVІИ і ефективно

го фунхШонувс нн.я виробництва обсяr тrєІJИХ блur, ю<і 
nрацівник має отримати в обмjн на свою nрацю; 

nо-третє. 3аробіТІіt1 rtлата е водночас і . fш<ро- і мікро
економачною катеrоріє1о · 

nо-четверте, заробітна rtJI<І'm - це в. жл:и.ва складов 

виробюnrrв,. П рівень поІj' J.lзании нк з лотребu.\оtи працjь

ника, 'Г'dК і з nроцесо ' виробництв<t , ого результатом, 
оск.іл:ьки цжерела коштів иа ьідтворенн)І) робочої сили 
створюються у сфері uиробництша і ї формуван-ня не ви
. одить за \оtежі конкретного піn:приє:\1ствз. 

Слир, ЮЧJісь на ці DИхідн:і nоложе-н:ни, :~робимо спробу 
сформулюашти суrність заробітної ПЛ:J'Т'J.J , що відпо~ід<t 
С)'ЧЗСИИ t еконо S:illliJIM YMOBt'\\f , 

J!) 



Гцдаємо, з 'ясунати сутність заробітної nлати з огляду 
на суч~сне , очищене від нашарувань і стереотипів укв
ленмя моЖЛИDо а умов розгляду заробітної nлати при 
наймні з n'яти nозицій. 

По-перше, заробітна пла-m - це економічlіа ка~rорія 
wo відображає вjдноси}{И між масником nідприємС'ІВа 
(або ого nредставиихом) і наймаЮІм працівника з nри
воду розподілу новос'І"Uореної Bap1'ocri (доходу) . 

По-друге заробітна плата - це винаrорода, обч:ислена 
як пра11ило, в rроwовощ вир~і, яку за трудовим догоnо
ром вписиик оtбо уповноважений ним орган сnлач:у~ nра
цівнихові за виконану н.им роботу. 

Заробітна плата залежить від складJіості та умов вико
нуваної роботи, nрофесійно-ділових яхостей працівника , 
резуJІЬтатів його праці та rослодзрської діяJtЬності підnри 
Є)Ісtва. Джерелом коштів на оnлату nраці е власні кош
ПІ - доход nідnриємс~а. 

По-третє, в сучасному товарному виробництві, що 
rрунтується на наймі робочої сиди, заробітна мата - це 

еJІе\ІеНТ ринку Праці, ШО ВИС1)'ІІЗЄ КК ціна 'І'ОІіІ!ру,за Я.КОЮ 
най tnн:ий nрацівник nродuє сnою робочу силу. З огляду 
на u:e заробітна плата вира~є риккову вартість викорис
тання найманої робочої сили. 

По-четверте, для найм ного працівИИІ<а заробітна пла
та - це його трудовий доход, який він отримує в резуль
таті реалізації здатності до nраці і Ю<.ИЙ має забезпечити 
об'єктиnно необхідне n.ідтворення робочої сили. 

По-n ' ите для підnриємства з<Іробітна ллаТ<І - це еле
~еm DJtтp3T на виробництво , що вклю•tаються до собі.вар
rості nродукції, робіт (послуг) , і водночас головний чин
ник забезпечення матеріальної заціюшленості nриціuникіn 
у досяmенні оисоЮt к.іJщевих результзтів npaцj. 

Комnлекский підхід до з ' исув<ІНН>f сутності з<.~робітної 
nлати створює вихі.zmу методологічну базу для аналізу і 

з'ясуван}{}! зн .. qеиня органічно приТ<Імі'Інних Ій функцій . 
Слово функція nоходить від латині і означає nризна

чення, сферу діяльності , роль . Отже , функція ззробітttої 

плиm - це її nризначен-н>І роль, склсщошt сфери Пр<ІК
тичної діяльності в узгодженні і реwt.ізації інтересів голов-
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них суб'єктJВ сощально-трудових вІдносин - найманих 

прапівників і роботодавців. 

Винятково важлива роль заробІтної плати в механізМІ 
функцюнування ринкової економіки зумовлена тим, що 

вона має виконувати принаймю чотири основю функції, 

а саме: 

- джерела коштів для розширеного відтворення робо
чої сили (відтворювальна функція); 

- основної ланки мотивації високоефективної праці, 

встановлення безпосередньої залежнос'Іі заробІтної плати 

від кількос'Іі і якості праці кожного працівника, його тру
дового внеску (стимулююча функція); 

- засобу перерозподілу робочої сили з урахуванням 
ринкової кон'юнктури (регулююча функцІЯ); 

- забезпечення соціальної справедливос'Іі, однакової 

винагороди за однакову працю (соціальна функцІЯ). 

Таким чином, заробітна плата має буги водночас і "го
дувальницею", і "пряником", І "батогом", 1 "кермом". 
Зазначені функціl заробітної плати 'Іісно взаємопов'язаю, 
і лише за їх сукупного виконання досягається ефективна 
органІзація заробітної плати. Протиставлення, а тим паче 
гіпертрофія якоїсь з них сприяє, як свідчить і світовий, і 
вітчизняний досвід, кризовим явищам в економіці. 

Механізм реаЛІзації основних функціи заробітної пла
ти відображено у схемі 1. 

Зауважимо, що кожна функція заробітної плати має 
свого роду персоніфіковані носії (носІіі), тобто суб'єкти 
(суб'єкт), які передусІм заІНтересовані в 11 реалізації. 

Так, у реалізації відтворювальної функції заробітної 
плати найбільш зацікавлені наймані працrnники. 

До регулюючої функції заробІтної плати найбільш 

"причетні" державні органи, що заінтересоваю в повно

цінному функцюнуванні ринку праці. 
У реалізаціїї соціальної функц11 заробітної плати заІН

тересовані переважно наймані працівники, а також дер
жава, як гарант прав, свобод трудящих і соЦІальної спра

ведЛивос'Іі в суспільстві. Проте це не означає, що робото
давець байдуже ставиться до реалізаЦІЇ ЦІЄЇ функції, адже 

порушення принципу соціальної справедливості на прак-

12 



Фі 'ІіfІ.ІІОІі•ІІІі '1'".1 СІІІtі:&ЛьІІі 

p~tr рІ u6 '0 'І 111111 

••р•к:• ·ш·н І ро ІІІІІtІІІmutu 
nilfmnpCІIШI 

Ф~ІІІІІ 111рс 

СІІіІІІІЇ ІІІІІІІСІІІ• МіЖ 

'"ІjІЩ.'ТІІІІІІJІМ lljltl)tyt('11tll• 

aaot.."'i і uмa-nt 11pau 

ема І 

J ІІJІ8ПІ 



ТИUЇ CT<t Суt'ГЄБИ f деМО J!і)уЮЧИ\1 ЧИJоіНИКОМ 1 З ЧІПаЄ ІJot· 
тсреси роботодІWU)f. 

pewtiз цїі стs1~утоючої фунJ<Uії заробітної nлати най 
більш з, цікавлений роботодавець оскільки uін nовинен 
01рим~ти пеuний виробничий резулЬ'nІт від використання 

найманої робочої сили що дозволяє йому зрештою мати 
очікуuа:ний доход і ІЮдt-tочас .uл СІШЙ зиск - nрибуток. 

робітна nлата лк ціна і водноttас ринком вартість 
робочої сили зсtзн tє tlПЛИВУ кон'юнктури риІ-U<у і за лев
ни обставин може відрізняmся від природної вuртосrі. 
велlNИНі1 яко! об'єкти~:~на і втtлює сусшльНJ>rй рівень ело
живання необх.ідн.их бд3Г і nослуг достатЮх для noвttoro 
rsiдruopeнwr робочої си:.ли. 

За нормальних економічних умов ринкова і nриродна 
в. ртість всякого тоn, ру зближуються, що є об'єктивни~r 
nронuом дії закону uартості. Копи таке зближення штучно 
rnльму ться , то в розвитку економіки можуrь виниксtти 
кри· oui sшища, які набув~:~ють різноманітних форм: переви
робницт.uа, r-dJJonyючoї інфляції, сnацу вирnобпиuтва. З, 
НИ3ЬКоЇ (відносно uар1'ості) заробітної пле~ти з. tеншуєтьсSJ іІ 
купіІ3ельна сnроможність, це об rе.жує cnoЖJfВ· ипя. скоро
чення якого nризводить до спаду виробt-~ицтва. 

Вища (відносно D ртості робочої сили) заробітн<1 лла
~ •. юшnаЮІ , робить доступним зидоволення найрізно ш

ютніШJ1х nотреб, спрІоtЯє nіu.Вишенню поnиту на нові ТО· 
nари. Але яюцо виробницт~о не реІ!rує на з~еншення по

nиту то постуnово зростає кількість товарів, які не мають 

збуtу. Реакцією ринку H<t таку ситу цію буде зuтоuирю
ваню• nродукцjєю, що суnроводжуЄТhСЯ ЗНИЖеШіЯМ цін і 
т:tкож сnадом виробющтвн . Таким чином ріІ.Іень зuробіт
ноl лш.rrи її відхиленю.1 від вартості робочої сили вrитивt~ 
н;~ обсяг і структуру виробюruтоа. 

Робочu сила - це особливиі\ товзр. fї особJl.Ііnість no
JUIJ11Є тому, що відmорюючи сuою uар-rість, .uон здатна 
~ворюnати додаткову внртість. Проте не рівень з робітноt 
nлІПИ uизначзє додаткову _вартість, а передусім продук

nmна сила сnоЖИDаноf Пр<щі. 
З11 uисокої лродуктИІ:~ної сили праці за один і той с -

М}Ій час створ10ється більше товарів, отже, скорочуюп.ся 
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ВИТр<tТМ На ОJtИНИЦЮ nponyкuiї. Цим ВИЗ Н:'І І, ЄТЬСЯ ЇЇ Від
НОСНО НИЗЬКе ці.на. ОскіllьІ<И За О Ні:.ІКОUИЙ ЧUС nрацІВНИК 
3 більшою nродук·Іиuніетю uироби1·ь більшу кількість то
варів, його заробітн<І nлата буде вшцою . Високооплачуnа
на npauя тому, як npunилo є npuЦ>i більш лродукти11на, 

вона створює нідносно дешеві товари , тоді я:к низькооn
па,rувана характернu дю1 низькопродукmuної праці що 
створює дорогі тоuuри низької якості. 

Оrже, mдтримування аробітн ї nлати н~ plliнi , що не: 
ві.шtовіді.lє І!<Іртості робочої сили , немнJ-Іуче сnричинить 
ПадІння nродуктивно ті nраці зростанН>І цін. 

Характерною особлю~істю планово\ економіки було 
wтучне :ююtження заробітної. nюпи Ю<. ціни робочої сили 
шодо її вартос'fі. Монопольне становище державної фор

wн масності дозеоляло державі іrнорувати акон вартості 
робочої сили, не зuuжати на необхідність забезпечув ти 
нор fапьне відтворення робочої сили . 

Уnродовж багатьох рок.і.н знробітнсt плнти н Укрutні під
тримувалася нu соціwrьно низькому рівні. ШтУЧНе стри
мування заробіПІої nлати nризвело до то о що ниЮ вит

рати Н<І заробітну nлary в Україн.і в розра ун:ку на одиюІ
шо в.1ловоrо національного nродукту майже удвоє нижчі, 

ніж у країноос з розвиненою ринковою еконо tікою . Ра ом 
з пtм трудо nеткість виrотовлеtmя nродукціі перевищує 
nосятнугу н зазначених крuїн.ах nодекуди у 3-4 рази. 

8 умов 'зрівняльног-о nШ:ходу до ро поділу результатів 
виробшщтШІ трудящі не бу.ІПt зІшікавлені у високих ре

зуль-rnтзх npиui. Тзю1 систе і'І. М<УГИJjації npuui породжу'Ва
ла в людей nсихологію угриманс-mа, стри,rувмз роЗDJ1ТОК 
nотреб. отже, і виробюruтв::~ . Низьюсй рівень заробітної 

пл. ш прапівmtкін. стриІ'.<rув<tний держа!llіою -mрифною 

системою, виробив ві.Дпов.ідні nравила nо~еді.:нхи і підп
риє,tсть. Бикори товую•о-t дешеnу робочу силу вони не 

прагнули до резльноrо підвищення nродуктиnності лрнці. 

Використання дешеDоЇ робочої сили стри муuало наукоnо
техн:і\СИИЙ розвиток . Його дорогі заходи не витри fУВ<ІЛИ 
конкуренції. Bиrimillue бу о розширюnати nикорисr<Ін:ня 
дешево~ nраці, посилюІшrи ї1 інтенсиuн.ість. Uя обстnвина 
значною мірою сnоt1ільнила оноnле.trНЯ nиробюштв, , Н<.Ід-



щрне старtння і слрашоwння о но НИJ фондів, яке по· 

с.ІО'. о в nромисловості кр;йни понад 50 njдcoтtdu. 
Д~шеD<t робоча сила умовила не тільки кизький рівень 

nро.а:уктивності праці і uідносно uисою ціни ;t й значною 

мірою nи начила і ни ьку якість nро.пукwї. негJтивно вп и
ваючи на ситуаЦІю, що cJUІWIІtCЯ на СІІожиuчому ринку. 

Ta1ro політик:. держави шодо :юробітної DJlftTІt пм. 
змоrу перевірити нu nрШ<Тиці відому з ч· сів Адnма Смі • 
аксіому: низькою з<tробітною nлатою 1ожнп розорити 

н~йб::~ 1ТШУ держаьу. 
Орmнізація з. робітної nлати, як свідчить досвjд, завж

ди є відображенн>Ім nеuної економічної системи й полі
тики владних сТруктур щодо визт Іення сnрямування і 
ролі розподільних відносин. 

Перехід економіки Укр!іЇЮ1і на ри~ові відносини пос
таІти нu nорпдок денний необхіlтість перебудови opraнj . 
зації за робітн о] nлa'J'Jof, проведення відnо~:~ідної реформ~r . 

По•mнаю•Іи з 1991 р. ua nідnриємства і D оргnні щЬс · 
Укр їни вилробув но кілька підхоціu щодо організації і 
реrулюв<І.ННЯ заробітн і плати - Dід децентрмtізованоі 
CJ!C'I~;\lli, заnров дженої з вuедекню.t з 1 кnі'Т'Нн 1991 р. Зu
кону Укр<Іїии • Про ntдп:ри мcl'D. в краІні '. до віlоіоu
леЮія .nержавн ї, центр8Лі оІщноі СИС"І'еМИ оnлнти лращ :1 

введенням в дuо Декрету Кабінету іністрів України 
"Про оnлату праці" і nодальшого З<tnроrшD;Ження еле.tен~ 
тіn договірного peryJUOв. нмя оnл 1'11 пр ці. роте nн сш
док непослrдоuності , не11инаженості діJ . "забігання" впе
ред або намаг<tння ловсрІfУТИСЬ до "стари добрих " •• сів , 
вщсуrносrі nідпрацьоІШної норм .. иnно-. tеТОдJfЧНОЇ бази 
випробувані зА останні п'ять potci1.1 заходи щодо Сї.Шоь
ленн>~ нової оргаЮзації оплати пр. цj не принесли б жа

ЮtХ резуJtьТ('Іті.е. 
Як і р<tніше <~Кту<Нtьним nроведею-rя докорінної ре~ 

фор 01 з. робітної плати. Мета реформи поля • є, по-л ер
ше. в тому, щоб oproffi ація з робітної пл."., на nринци
nах частки u до оді роботод<шця тр<ІН формуuнлася u Ор· 
гані rщі.Іо на nриниил. uіІПІ робочої сил~ , по-друге, в з,_ 
безпеченні nо~шноrо nідьищен:ня ціни робочої сиm1 і 
нзближеюu до її вартості. По-'І'ретє реформи знробtтної 
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мати повинна сnрияти створепню ефектющого мотю3а

ційного меЮ1и.ізму, <І.llекnотноrо ринкоІ.ІіИ економіuі, }!КИЙ 
СШІраеться нн no днання економічних стимуліе і соціuль
юtх гаранті И . 

Ринок. як <:исте НІ економічни.~ uз ємоnідносин у cyc
n.iJfьcтui nepenбa•ttє nільний обіг \f атеріаn.ьюtХ uінностеи, 
.к:mіТМ)• і cnetщфi'Dioro товару - робоt«оа сили. З<t uих 
у).ІОЬ р~форма заробітної nлати мкє зняти будь-які u.rryч

нi обм ження трудових доходів rромапян, гаран'І)'Dати 
КО)КНін людині nраво заробляти у І>Ііру свом \JОЖ:ЛИВО тей 

і баЖ3нь . 
Заробітна nл:;~тз має р~формунатися у контекс-n загаль

ної соuіuл .ьно-економічної nолітики з огляду на структур
ну, податкову, Ltінову nолітику . 

ПерІШІй ет-.т реформи заробітної ПЛііТИ миє nключ~:~ти 
3<ШрощtДжсння у nовному обсязі ц pe..'lJliзaui.ю на пракпt

ці всіх положень Зьtкону України Про оплату nрнці ". 
шsеденоrо n дію з І тр<tВНJІ 1995 рокУ. 

Прии1ІИІІИ організаuії арабітної плати, деклt~роьані 
державою, реально існ rючі в Y'toвtx планоnої економіки, 

і ті, wo потребують peaлi:rclUiї в умоІШх регульомноі рІШ
коuоІ економіки, .наведено у тзблиuі ! . І . 

fln • 6 ОjЧІІІ 



ДекнарстnнІ ll~(lЖJI
uш ТОІ офІlІІВН Ю 

1.'\lІІІІМЇ•ІІ ЮЮ 
1~t) Іl:І!І 

ВІ111 f1<:І ІЖ:ЩІ'І.; 'IJIO• 

<;Тt\ІПІІІ ІТР f'ИІ\ 

нщ:rі лраuі 11 рuшя -
1111 і :І ' Іf!ОІ; І:ІІІІІІІМ СС • 
рст tьоЇ · щюfіі 111 ї 
nлnnt 

JифеrюrІtіІщія рі111111 
onдnnt Лr'11Ui pшrux 
І J1YJI І І іJІІ,;І\ІГЇІІ 
І'Іf1ІЩJ<ІК1'1 ИХ 

(', tJІІ~;;П. )І<о:f1:.ШШІUІ 
СКnJІСІМЇ\ІІЮЇ JІІ)Jij 
111'КП 11 f, IYJ] Л .1Т11 

11ра111 

Ре:11ІЬІІО lJJJO'I і в ум onax 
кuман.ttно-аnмін.істраnшн ї систt:~tи 

Т отат,І{е од ржамення npouecio форМУfІ<ІJШЯ 
і р З!ІОД,і.ІІу КОШ Іів , ШWJІСНИ:Х На СПОЖІfВаJfНЯ 

'іі1tНІЖСІЮ·~(1ІІІ!І>ІJ ІІ>ІІіІ 11CHTp3Jf.l3 0/Ufil l't\рІіфП::І 
СІ1\."ІС~Ю 

І ІЩЖІJНІ'ШІІІf (о ІІІ р:~ 1101 ltl·l puКIU) ncpc
І'!ІI\Jt Т':Іf111фІІnЇ l:ltl:l Mtt :Ю pi!ШIJ.II()J!I " І•НІІІ 11• 
IUI ·~1pnt'iiТ1ІOt 11 ПТ1і ЇІІІ'ІСЖ! ІІ<ЩЇТИКШ<) 11111 

І Іі!ІІ:І{ ШШ ДtфliJifТ'U f 

Н 1/IIIIIIU111C:J1CI'i\1' 11 ОІІJІІІІ 'Ї ІІр;щі .ІІ ,рІЩЇІІНІІКаМ 
ІJII'iЬk\IJ К !IJJIIфU<tiЦIJ J І!(JЦІЩІЬ.ІJО~с Н tl'llf 
'НІсШЇІІО:ІІІІЯ КІІіІJІЇфІКІІІІІІІІОЇ нр;щj 

i:!Іt\(UJIIOitiJJ HUpмyn.rtJЩЯM Пр Ш CliCT'C~IJ.M(f 
'ШрtІ(іЇІ1ШЇ ІІJШІІІ 111:1 1(1\;IIIIJJIX іМ ф}'ІfКІІJІ 
ІІіJnрІІІ·І ІІІНІ yC.:IOUIO:IIOill (1іJІІІМ 'Jарt)(іЇІІЩЇ І Ш · 
ЛІ І ЗНJІ:ЖеНОl Ufi'CliCJIDl/11 n npaui 

Іtф J'ІІ:ІІІІJ>ІІ, ІЇМ СІІІШmt ІІf!ШІІ ·~; ІСЖІЮ ІІЇ)J MUII 

8CTUCYD3IOUI npoDJ 

1'(/б,нщ J. І 

ф !)~f)'n:JHHЯ '' СПІ))ІО(І)•ІІІ)(' tJUН1KUJ , 1111 ~11:1~ 
'ІСІІJІЯ. ІІрО:ЖІОК(JІЩІ 'tІ jJII\1111 , JІ<:KjJ~J І\:UІШІ МІ 
ІІІМІ 11\ІІtіЇ ~І:ІjJІ!ЄіІІІІОЇ 111111111 

J'ЄІ JІІІJ:)І Шіі IJC/ICI JЩIJ МІJІЇМ:і.ІІМЮі 'SilptІCiilltui 
IIJIII'I'It 'IIUJ Ж:ІЩ ІІЇJ \ рі111 М екщtnМЇ'ІІІОІ't І jJI'11 
DЮ'.КУ, Д Хс :діn ТО ~~1\Щ! 8( pro Ті ЖJt'tТЯ 

РеІ)ІJНt1ІІ>UІІІІІ коІІІІін , 1\JtJti.m:mtx 11:1 ~,;ІІ()Ж ІІІІаІІ · 
ня . non • ror;: ю сисr~:ми пол 1'КУМЮІИ 



Розділ 2 

ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОПЛАТИ ПРАЦІ. СУТНІСГЬ 

ДЕРЖАВНОГО І ДОГОВІРНОГО 
РЕГУЛЮ ВАН НЯ 

2.1. v . .n...J~oвi ор нізаujі оола и праці 
в у Іовах ринкової економіки 

Заробітн плата функдіону·є шл.яхом П орг< нізадії, тоб
прІшеденн:я "іі ск..rшдови у nевну систему. 

В еконоШчній системі, що грунту ться на різно f, ніт
них форм х масності і господІ:ІрюВІ:Ін:юt , орr~:~нізuція ЗІ:Іро
біmої м ти, як с~.ідчить світовий досвід, здійснюється 
поєnн н~,)ІІ: 

, ) .аерж.'\Вного pery ювання; 
б дorouipнoro реrул-ювuнн:я через укладення rенер<иu.

ної, галузевих, реrіональю1Х (реrіонмьно-rмузеви:х) уrод 
і ко. ектиuни доrоt~орів на ріnні nідприємств трудових 

договорів з н, ЙМ:lНИМИ nраuівниками; 
ь) ме. Іtнізму низнuченюІ індивідуальної Зіtробітиої ЛЛ<t

rn безnосередньо на nідnри мстві (в структурному nідроз
діЛІ З ІfИКОрИС'І HIOfM nІІ<ИХ елементіll, ЯК ЗЮ~ОДСЬЮ:І "Гd

pИфtrn система, нормуваmtЯ nр:щі, форми: й систе m оп
лати nрщі (схем· 2). 

ГJІИбокі зміни, що відбув, ються в Україні .в ек оно :tіч
ні.и. nолітичній соці(І)JЬній сфер~:~х, спрямо·вш-tі нн сr<~ноu

лення но.вої економ.іtmої системи, основаної наринкоn 
uідносинюt. 
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Меши/!мf •wнa'ICIOUI 
ІніJІІІіJуtІАоноf !ИІро-

6ітноr ІWІmІІ н/1 pf1111 
п0прІИІМстUІ (струк 

mypiiOlo nlдjmiJIAy) 

Зnвоnсьха rарифна 

сІІІ:rс: ма 

Норм)'ІШНЮt 11[13.11 і 

же ннні в кр;нні є рсальніс'гю 6<1 u оманітність фор 1 

11.1аснос·t і 1 nодарюь.нmя. Держ. в: nерестма буrи мо
номзснико,і, зна•tнl/\1 є nрошмрок недерЖё.LЬНИХ п.ідпрн· 
мсто . н, нових принщm. бу ується функціон u<tню.І 
nідnриємстu, які засноu<Ші Н<І nepЖ<tmtiй власності. Якшо 

азначен ремьністю, то тзкою ж рсальюстю має буrи 
орrанізщія заробітної nшtrrJt . що 6 ду я ШІ по .ІІН~Н· 

ні саме п еле Jeнril\. які прита t3HHi сконо,ІІці змtшано
rо типу . 

Мистецтво уnраfІління ринковою економікою на н<.~illY 
ду-.щу, ПОЛИПіЄ nерсдусі І у uідиаіідеюrl ОJ1ТИМ< НОГО В,· 

piiJJ nоє.mншня ринкоtн-t: · і .аержавmtх важмш. Р11нок 
nоринен nрацюuати, с uop.10u<rt11 сильні . 1ОТИ1ІИ, мобіль 

ність. еф КТJmнJсть Іщробн.иuтеа , а держ ~m - ito.'vtY uк
ntвно доn о sаrати створЮ!ХІТИ "npauИJH.І ри'', р rулювrtТJІ 
екопо. І.iJ.J' на ~tакр р' ні, n іляко сnрияти соці ьно ty 
\ІИРУ u cycnUJ ui . Що ж стосу ·ться організації оплати 
лраuі. то Т)'f украй важлшю вирішиnІ ан. лort tне заu
.rщння - ЩДНСІІtТИ ОІІП1МУ і міЖ дерЖ<ІІШJt'М: і llOГODipHИM 
рсгулюв. нюнf ззробі·rно t rош·ш. 
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Прин:.tn-m розмеж')'В:uшя держаuноrо і договІрного ре· 
гулювания аробі ної nлати та ~"' начеШіЯ їх сфери j міс
ту закріnлено в икоГJj Україші "Про опл ту nраці". u11c· 
.асно ()' в дію ПосrnновоІо Верхоьноt Р ди Q 144/95-ВР 
вів 20.04.95 з J травня 1 5 р. (дощ ток 1). Відповідно до 
ст. S uьoro Закону організація оПJш и nptщt здійснюється 
на nі.астаьі: законодавчих та ін1шіх нор~13.ТИВFІИХ актіD~ re· 
нерапьної уrоди на державному рівІіі; .rалузевих реnо
мальних уrод· колеІ<Тивних договорі»· трудових доrоворіn. 

Суб'єкrа.ш організаuії оплати nраці є: органи держав· 
НОЇ DЛUД)І та \Іісцевоrо с МОВРЯІ.І.УВ<'ІННЯ.; В)І, СНИЮІ, об'єд
нання Мt'Існи:к.ів або їх nредставницькі ор111ни; nрофесій· 
ні cnim<:и , об'єднзн:ня nрофесійних сnілок або їх nредс
тавницькі органи; прадівнихи . 

Перш ніж розгляд ти сутність ел.ємtН1'ів організаnії з, • 
робtПіої ТІJІзти , що визначені чиmmм конощшством 1 

33Поч. тковані Ht1 nрактиці дли nорівнянttя з знзчи:мо. 
ЯkИМІІ ж буЛJі елементи систе m оnлати nр<.щі u ·олишній 
економ.ічній системі. Вважшоть що пакими е.лемента\І.И 
бу.ли: державна централізованn тарнфн, сис-те ш, норму

вання пр:щі, форми й системи заробітної плати. 
Останні двз е.ле tенти орrаніз ції з~ро9іrnої nлати фор

мально були комnетенцією підприємств. Проте ВОJtИВ 
централізоnаиих регуляторів (міЖГМУ3СВі і rз еві нор m 
трудових затрат, плашt знижеюtЯ Трудомі ості, рсrл -
ментація сИС'Гем оплн'f'и праuі rpaюt•mi розміри премій. 
доnлат, надбавок тошо) був таюш, шо фактично мало 
місце одержuмсн.ня всіх елементів і умов оnл. nt npani. 

Не можна не зазнuч:иm, що за ч сів nлиноnої економі
ки невід'ємним елемемтом орmЮзації оnлати nраці бул. 
системи центрмізов ного плзну:в:ш.ня. фонду оnл· 'f'И npн

ui. За цих умои перВиІlні елементи організації оплати np:-'1· 
ці - тарифні умови, нор m працj, форми і системи зuро
біmої nлати фю<ти•mо '' rтідпаштоr~ун.члись'' піп .аоІщдеІtий 
фонд оnлати nраці і nланову '{}-Ісельність nр:щівюt.кі.n. 

Недосконміс і неефекти:вність механіз у оnлати 
nр<Ші nритаманного nлановій е~ономі.ці, баrато шнітиі 
Вони проя:nл.ял:ись. до речі, і. в тому що збільшеннJІ 33-

rСJЛЬного розміру фонду оп.пзт~І праці C'roD3JI.O ~мouimno. 
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:і. оплата пряці nращвника ВІДПОВІДНО до кількості, >П<ос 

і результатів ого робоm - залежною Pin н~ноrо цен
ТраJІізоьано визначеного, фонду. Це зумовлювало пр.июі· 
ження звачи 1oc:ri tнд.ивідумьного nідходу до оціКJGІ пра· 
ці кожного nраці.вни:ка, породжувало різні форми суб'єк
тивізму, колеІ<ТИВноrо еrоїз ty 'nJ-moди.rdвю-r''. Для прак
тичних працівшnс.і:в які займ3ЛИсь організацією заробіт
ної пла111 на підприємствах чи не найсКJІаднішоtо проб

лемою було постійне узгоджеШІЯ, балансуРання uен!J>алі
зовано доведених фондів оnлати праці і іt-UU.Шідуально Hu· 
рахованої заробіmої nлапt в струк'І)'рНИХ підрозділах nід· 
приеметва на основі діючих тарифЮtх умов, норм працІ 

форм і систем оnлати nраЦі. 
В умовах ринкової системи rослодsрJОвання фонд on

лam праці сЮІа.пається із інтmідуальних заробітних плат і 
визначаєrься е.цементами оргаЮзаці1 оnлати nраці (тариф
на сисrема нормувания форми і системи заробітної пла
m), а тахож сукуnністю рс3ул_ьтатів роботи кожного nра
цівника. Фонд onлam nраці відображає сумарні витрати 
підприємства на олла1)' rtpaцi nepcoнa.ny. Власник nідпри· 
~мств бо його представницький орган вирішує які вит
рати на оnлату np ці І:Jія може noнeC'nf, зважаюqи на nар

тість робочої сили на ринку nраці кон'ЮНК'ІУРУ ринку, не
об ІАНість забезnечити конкурентоздатність nродущії на 
ринку товарів (nослуг), рівень інфляції, державні, rмузеві 
(реrіонuльні) r рантtї n оnл ті np ці та Інші чинники. 
Ще раз nідкреслимо, шо за ринкової скономоо1 пер

.аиюd елементи оплати nраці - це система ставок, окла· 

дів, норм трудових затрат, форм і систем заробітної nл · 
m. С ме воЮІ в сукупності визначають витрати робото· 
даВWІ на оnлату nраці, Отже, фоНд заробітної rtлати, фон.n 
охочення або будь-який іюІІий фонд саме юс елемент 

організації заробітноj' nлати стає неnотрібним. 
Значне розширення nрав nіл;лряємств у сфері орrапіза

цїі оnлати праді за сучасних умо11 не означає що коЖJ-tе 
підприємство виключно на свій розсуд визначає умови оп 

лати nраці не дотримуючи певних' правил rри 1 • У цьому 

ми можемо переконатися, розглянувши сутність і роль 

державного Т"сІ доrоьірного реrулювання оnлати пр<щі. 
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2.2. ержавн per. ЛІ()ВаІІНЯ заробітної nлати 

Ві.tmовш.но до акоку України "Про оnлату праЦІ'' (ст. 5) 
40 основних суб' t.'Тів організації робітної пл ти вмежать 
органи державної Jщми і \tісцсвоrо само!Ір~дуванн.к. 

Світовий досвід свідчить, що жодНа краіва з найрозви
ненішою ринковою економікою не обходиться без втру

чання держави }' процеси регулювання заробітної nлam, 
хоч tеТО.ІU1 сфера, масштаби держ.uиного uПЛJmy зви'! й

но різні. 
Функціj держаJJи (.ви.конзвчої 1 законодав•1ої мадо) як 

с)'б'є ор ан.ізацїі зиробіrnоr nлam в сус:піл:ьсrеі неод
но:таЧJіі. Держава водночас tsистулає і в ролі власПИЮ! і 
в ролізахисЮООl .інтересів н мmmx nраді.внш<ів, і в ролі 

rapaнra дотримання трудоеоrо законодавства. 

В економічні сис-rемі шо грунтується на ринкових 
&ідносинах, втручання держави в заробітну nлату nовинно 
мати переважно непрямий хар. ктер і соціально орієнтова
ну сnрямованість. Водно•шс не tожна не uизнати, що вра
ховуючи . sасштаби державної власності в Україніt відсуr• 
ність бJtrатьо ринкових ме анізм ів, І:Іажслі вТручання дер
жави в еконо, ічніnроцеси ка м рорівні, у тому чнслj і в 
реrулюнанні заробіПІої nлum, мають бути справді значни

ми,. е не переходити доnустимі межі. Jн~~:кше ми nрийде
мо туди, зощк~1 иАwли і ucc розпочнеться споч тку. 

Сфер~ д рЖ.<'\ВНого реrулювш·ОіЯ ОПJШТІі nраці відnовід
но :to cтwrri Закону Укра1юt "Про оnлату nраці" nоши
рюється на встаномення розміру мінімальної заробіткоі 
м~nt Т"сl інших держа них норм і rарnнтій, встаномен:ня 
учо& і розмірів onлnrn nраці кср~ників nідnриємСТD за
сновш.н нu держанній комунальній власності, працівн:и
ІСlВ nі.адриє !СТВ, установ та організацій, що фінансують
ся ч11 дотуюn.с.м з бюдЖету, регуmоnа.ния фонnів оплати 
пра.uі праuівниl<і» nідприемс'ІВ-монополістІв зrЩно з пе
рміхом, що визначається К<lбінетом Міністріn України, а 
також W.Jt.ЯXOM оnодаткувацня доходШ nрsцШників. 

Рол.ь держани у сфері заробітної плати nоnИШІа вияв
лятися Т3КОЖ в організаціі персuективних наукових дое
. ен.ь і uиu'l·ениі зарубіжного та вітчизняного досвіду; 
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наукоио-мстоД)tчному забезnеченні формування тарифно1 
системи , удосков ;~енні тарифно-кваліфікаційних довіа 
ників; проведеин.і единої полі't"ККИ щодо тарифікадіі ро
біт· організації poзpoбJGt нормативів трудових затрат на 

масові технологічні nроцеси тощо. 
Важлив\ім звиданням держави і надалj 1ає бути ·сnри

.я:иия провсдеюnо переговорів між основmrми соціал:ьни
МJ1 силами сусnільства .з мetoto вреrулюшtння соціально

трудових вЩносин. заnобігання масовим трудовим конф· 
л іктам. 

Одним із основних елементів держаnного реrулюnания 

:r.tробітноі nлати є nизна ІСtіИЯ t гарантування иініма.льно
rо u рівня. Мінімальна заробітна nлаТ'.t, nідrтоІІJд-по Jio За
кону України "Про оnлату nраці '' - це закоІіодаnчо 
встаномеюtй розмір заробітної пл, 111 за npocJY, неквалі· 
фіховану npat(JO нижче >ІКоrо не може про.ІЩДП11tсJІ onлa
'n' 38 ~:иконану праn~.н:иком м.icmmy, годинну норму пра· 
ці (обсяг робіт) . До мінімальної заробітної nлати не nк.лю-
Іаються допл 11t, надбавки, заохочувЗJU>ні та ко mснса
ційн.і вим. m . 

Міні:.1альн заробітна nл~та е держ::\вною соді льною 
гарантією, обов'я :жовоtо на uсій території Укр і'юt д101 
під.nрнємств ус· форм масності і господарювання. 

Розмір мінімальної заробітної nлати згідно з Закон·о f 

УІ<:раін-и 'Про оплату nраці" (ст. 9) ВИЗН$1\Іаеться з ур у
ванням: 

- ШlрТlСНОЇ ЬМИЧИНИ МіНіМЗJtЬНОГО СПОЖИВ\ІОГО б.юд
ЖСJУ з постуnовим зближенням рі.Dнів цих nохазникіD n 
dpy стабілізації та розвитку економіки країни ; 

- загал:ьноrо рШ.ня середньої з. робітної плати ; 
- nродукm:ьн:ос'tі nраці , ріщ-тя зайtіятості та інw.их 

економічних умов. 

Мін.імальна заробітна плата, як еизначеlіо части.ною 
д.руrою ст. 9, ~омюється у ро3мірі не нижчому зtt вар
тісну Величmtу межі малоо<tбезnеченості ~ розр<t унку на 
nр<щездm-ну особу. 

Ві.а:пові.ано до с'1'3тrі 10 акону Украіни 'Про опдату 
праці " розмір міН..імалької заробітної nлam nсТ3ноDmоєть
ся Вер оnною Радоtо Укрuїни за подання t Кабінету Ma-

l4 



ністрі&, Ю<: правило один раз trn рік nри затвердженні 
Державного бю е1)' УкраЇНJ1 з ураху~ ння.м nponGзнui•t, 
внроб; ~них на nерсгорорах nредставників професійних 

сnілок вл сників або уnовноважених ни m opt:aнi.D, які 
об'uналися дмr веnення колектиенюс nер~rоворі.я і укла-
11СНИЯ ген~ральної уrоди. 

Розмар tіні\Іа.1ьної заробітної nлWГJ.І пере.r.lялається за
•1ежно ві.n зростання індексу піп н. споживчі товари і тари
фів на noc.1yrи за угодою сторін ко11ек-rивю1х neperouopiu. 

о державних нор t і гарантій Шпносять тако· пор. т 
оnлати праці за роботу в нацурочю1й •Jac; у святкові, не
робочі та вихідні дні; у нічшm час: час npocтoto не з 
uнни прзцівюtка; зз nродукціJо, що виJmилася браком не 
з вини пр:щі.вюіКа. Держ:ша регулює і гаратує доnлати 
nрацівник м які молодші 8ісімнадцяти років з 1 скороІt.е
ноі tрнвалосrі робочого дня, оnлату щорічних в.ідлустох, 
33 час виконакня держаІЖих обоь•юкія Т'd rrідвищенюt 

ква:Іjфі1<.3ціl , обстеження в медичному закладі, nри пере~ 
веаенні за сТ'.mом здоров я чл чер оо ітиість н<t легшу 
ни:tсчсоплачувзну роботу, nри різних фор с~ах виробНИ\ІО
rо н вчання, перекваліфікації або паnчаюut інш~• сл~ці
альностси; для донорі.в; nри nереїзді н роботу до іншої 
місПеВОСТі ПрИ службоВИХ ВWрЯДЖеЮUІх 1'0ЩО. 

Бі11ьш понний перм-ік дсржавни норм і гарантій в оn
латі праці та nорядок їх застос}1Іk'\ННJІ визначено n статті 12 
Захону Укри'іни Про ОМІПУnраці '. 

За сучасних умов в Украіні держаІ\3 .tає вихорястову-
11а111, до речі , і такі важелі ІЩ>}"ІЗНJіЯ в noлintкy доходів і 
орrанізаuію заробітної nлати які вже давно не вихорис
товують кр їни з рш·О<оnою скономіІ<ою і насамnеред, ре

І)'JІЮВ3ЮUІ кошrі..&, шо слрямо&уються на оnлату nраці 
підпрпємстшши-монололістамn . Чому західні країки не 
pel)'l[l()I<YIЬ фоFШ оплапІ npaцj підприємств-монополістіn 
та ІКкористоnують, як правило , непрямі rreтoJiи е.тру

чання n nолітику зАробітної nлати HJ'\ nіnпри fCTB<lX? а 
тому, що т-.tм спрацьоuує <ttпимонопольнс законодавстоо, 

тому, що власнях, люtй nостає в різЮІ.х особ. х ко ектrm

ИИR. при:nатниИ), завжди заінтересований ~ одно "У -
конкурентоздаrгності nиробющтв . • лк. лежить переду• 
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сі f від мініw , uil витрnт. При Qьому .критерієм, межею 

ооооленого 11 їх змен.ше.н:н:і є міри аінтересоnаності п • 
цюючих у n роД)'КТИ'Вній , доет'JТНЬо oruraчyn<IRi.й nраці. ' 
більmос'rі виnа,шсі» у нас тзкого в.ласюnса ще немає а як

що 1 є то лише де-10ре. Немає у нас і кою..-урентного ее· 

редоnища, nовноцінного тоnариого ринку тоmо. 
Отож ми визнаємо, з одного боку достатньо сильні 

nooиnil перЖt'UІИ у визначенні nолітшщ заробітна) nлa'nt, 
а з руrого - .цієsе, адеКВі:іТНе суче~сному стану б зисю 
8іlmосин доrовірне регулювання опд тu праці сутні ь 
ЯJСОГО рооrлядає1'ЬСЯ нижче. 

2.3. Доrовірне ре лювання заробітної плати 

Важливим ел·смеитом орrанізапії заробі'ІНоі nлarn є і! 
поrовірне регулювання. ОстаІ:DІ:є в свою черrу є провід
пою склцооою систеМJt соціального п. ртнсрсmа. 

Світоnий і досuід не~шої кр їни nере.конл:иnо сnідч ть. 
що 'ШСЛен:кі проблеми економіки та сусnіл:ьного життn,JІ 
ТО\fУ •u-rcлi й ефек'І"Иuноrо pery!IJOB кня заробітної nл m, 
можна ирішувати швидше і краwе, якщо nровідні сили 
сусnільства орієн'Т)'uй'nІмуться не на хопфронтаnію а па 
об'єдн~ння зусиль, на тnор'іУ сnівnрац_ю. Адже меТ1! u ю 
сnілья , і пonяr<J nона о досягненні соціальної зл о.аи • 
nрогресу. трижнем функціонування і к талізатером р()З· 
Dитку системи соціального партнерста s стати твор с 
астосування nринциnі~ тристорон.ньОJ cniunpaцi підnрн
є,шju нDйма.них npaцimrm<iв та уряду. 

Соцjад1>не n ртнерство - це снСТ'Смо nранових і орГ'сі· 
нізаuійІmх норм, прю.щиnів структур. процедур (ззхо

.аів), я:кі сnрямоsанj на забезпе•tення uзаємодії 1\UЖ на мa
tfmm праціnних ми, роботодавця.m. дер nним:и органа
ми влади в pery;uoвaEtнi ооціал_ьно-"ГрудоІlих відносин на 
напіонм:ьному, галузевому, регіон льно ty, виробничо t • 

рівнях. 

Метою соціал:ьного партнерст~т е досяrnення соuіаль· 
ного МІ-ІРУ u сусПІльстві забезпечення балансу соціально
економі іит рес~ трудлUЛ1 і роботод. вців, сприяН"Ня 
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вз;: е. іоро ~Umпo tіж ними, запобіrанн.н конфлікт..~ м і ви
ріwекн.н суперечностей для створення не.сбхідки умов 
ПОС1)1пальноrо еt<ономічноrо розвитку, nі.аРшnення жит

тєвого рівня трудящих. 

Соцsальне nратнерства nередбачає готовність сторін JІО 
в:Jаеморозу:м.іння і злаrоди, постійне пр rне).(}(Я до соQі

апьноі c~-t ~етрu і гармонії між парrnерз m. Однак ue не 
означає, що tіж пим:и завжди повивн:і панувати м:ир і 
прихильність. Розбіжності u іІпереса - це об'єктивна 
реаЛDиість, яка може n будь-яю момент nройнwгис.н u 
суперечх х 1 конфлік'mХ. Тому nзає_mе бажання соuім:ь
них ПctpntepiD дійти згоди в трудоьих uщносинах сnівп:ра

І.UОВМИ заради загального блага е важливою з3Лорукою 
с:оціuьного миру в сусnі.льстві. 

Стзномення. й розвиток системи соuіальноrо nарт
нерства стали можливими завдяки визнаян:ю заrа..m.но

.ІDОДськ:их nринцип.ів демократії: свобоJІИ, ruпоралізму, 
співпраці n nрийнятrі вuжких але nетрібнкх спільних рі
wень. 

Гарантією ефективного фун:к.ціоиуоо.иня механіз i'J со
ujальноrо n~tpтнepcТJ.\n е чітке визнаttен:ня інторесів кож
ної з трьох основних соці:шьких сил сусnільствu розум
кий розnоділ ролей і аіJІтtоеі.nальнос'rі за визи 'Іення і ре
алізацію спільної соuімьно-економ.ічної політики. 

Держа~н в особі nuрлам:енту ур>~ду розробляє за.коно
аав•іі аК'ІИ, з бе п~чує правове реrутовання взаємовідно .. 
сии між rтuртнерами, uстнкоь.nює, rарuнтує і контролює 

nотрим н.ня мікімаJt1ІНИХ норм і гарантій у сфері праці і 
соціально-Трудових иідносии (умови оnлапt. пра і нідло
чинку, соціального захисту НІ'Ісе.лсння тощо) . 

Підnриємці (роботодавці), зах:ищuючи сuої інтереси і 

права Ю< вл~снЮ<ів з собів &иробНИJ..('ГВа, в соці()JІЬНОму 
партнерстві вбачають м:ож.11-иnість проrsеденнл погодженої 
технічної, економ:іqної та соцімьної політики, розвиток 
виробншrгв бе різких потрясінь і руйнівних конфліктів. 
Hct них покладиється основний тяrар JSіаnоnідм.ьності. за 
результати господарювання, забезпечення :належних умов 
праці і розмірів 'б оплати та фіюmсовоrо забезпечення со-
uіальноrо з сту nр:щівникі:n . 
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Профсnілки як з. ІСІНІКИ і вир ЮіКИ інтересів найма
ни.- npauiuннкiu noКJml(aнi us-tбop 1ш11и і захищати coui· 
MЬfli. cкotto ічні тз nрофссі tні npaua робітикіu і служ
бовuів. боротися з. соціальну сnраведJІ.JІВіС'ГЬ, сnрия'П1 
створснJію .ІІJІЯ людини належних умоu nрицt жиnя. 

Соці' ні n р 1ери )' світі сnівnрапюють у формі кон
су:rьта · . neperoвopi•~. я_кі здебільшого захінчуЮ'l·ься ук
лапеюtя:м 13рИфІDІХ уrод і колективних дoro13opiJ\. 

Не ІОЖНЗ НС ЗЗЗНІ1ІИТИ ЩО рол-ь Т'сІрИфНИХ уrод і КО• 
леJ..."ТИDЮІХ договорів у всьому світі на сучасному стзtrі 
настіль ' зросм, що есю систему 'І'руд:оuих відносин у ба
r-.т.ох раіяrо.. нерідко нмиnа1оть колекпmно-доrовірною 

свсте~ою. 

Процес аконодавчого з. кріnлення колс.кт:ивно-дого
варноі с~tсте tи u бідьшості крwн ЗСІХ.оду розnочався ше ш 
nочап..-у ни:в.і.шньоrо, столітrя. 

ак ok-p мі норми колективно-доrовірної си теми бу.1о 
внесено до датського Цивільного кодсжсу вже в І907р., 
шuс царського Кодексу зобоn'я ань - у 1911 році . Над. і 

OOI.ШfPJ :~ось ;"Jення сnеuіальних законодІtР•Іих акті що
до колекпшно-доrоuірноrо pery ювання трудових відносин 
в іншпх країв · - у Норвегїі, налриклад, такий акт ухвале
но в 19[5 р., Німеч•Іині - 1918, Фінляндії- 1924ропі. 

З )?Wtщення~ Ма н родною Орt01нізацією Прші Кон
nеІЩі.ї 98 :від J 949 р. npo зетосування nрmщиn:і..в nрава н 
організацію і ведення колеК'І'инни neperoТ:sopw і Рекомеи .. 
дauji 91 від 195 l р. про колек-m:вні договори система ко-
лектив доrоворав і угод діс't"dJІЗ з s.л-ьне визА ня. 

Об'є.ану10чи nотtиці. держ ви , nідnриємців і n офсnі
лок для досягнення соціuльного tиру систе 1а соцімьво· 
ro nар-mерств. сrворю належні умови для економttноrо 
розвитку краани nо:Jитионо uнлиuа на формування і ви

кор-J!СТ<ІННЯ Трудовше ресурсів. Ue відбувається через р -
лjз цію узrоджеНІІ ' еКОНОМЇЧНИ і соціаЛЬНИХ nporp М, за
безnечеННЯ rnp. н'rій у галузі оrnлатІ-t nраці робочого часу і 
вщnочинку: реrутооuпня ринку nраці і створення умов 

для ефеКТJUІНОЇ ~ нятос'rі; з безnечення зrідно з уrод ми 
і доІ'Оuорами нu омробничому рівні нн ежних умов для 
ефективкоrо викорнстнння трудового nо-rенцшлу. 
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Оrже, сист~:м:а сощ ьиоrо nартнерства - в жли6з 
enoiVI/'nmнa :1, нкн систе ш уnравління np<ШeJ , і трудовими 
ІЇJDІОСИНами. Чим eфeкntuJiiшe cnwnpaЦI0101 ь COui<ІJ!bHI 
nартнери, ти~ кращі умови вони створюють для вссбіЧJ-fо

rо розвнn.-у трудового nотеІЩіалу, тим багатіша держ.ю.ш. 

Система сощаJtьно.го nартнерстu•-1 в Укрuїні ще тільки 
апочатко ується, оч<t основні u елементи (cфt:pu дії. 
3Шст колективких догонорів і уrод сторони nереrоворш. 

111 їхні nоnноваження , nеріоди ІНість nереговорів і проце
дури Ішрішеню-І конфліктів тощо) вже визни•tені і з. кріn

JІен:і рядом пконощwЧJе< актіD, зокрем<.t Законо f Укрuїюt 
Про колективні договори і угоди' , Законом України 
нпро оnлату nр;щі '', Кодексом зиконоіu про nр<ЩІО Укра
іни, 1:1 таКОЖ УкаЗОМ резидеН'ПІ УкраЇНИ 11Про НЗЦіОНЗ.'ІJ>
ну раду соці"tльноrо rrнртн:ерстоа". 

Розглянемо деякі складові і сутність систе tи соuіаль
ного ПtІртн рства ь Україні щодо дorouipнoro реrулю
вання оnлати праці . 

Система соuімьноrо nартнерства в Укр<~їні nередбачне 
nроведення neperonopiu між осненними сошнльними сила
ми сусnільств., та укладення угод і колективних догоuорін. 

YroJІ!i, згідно з '-ЩНІ{ИМ законодзnством , укладається нл 
.аерж.авному , rмузеuому, регіональном у рівн>ІХ н11 двосто
роRНіИ основі. 

Колективний договір укл. дається на підприє. tc-тo:J. , ь 
ycruнoв<tx , організаціях (дмі - fІідnриємствs незалежно 
від форм власно ті і го nодарювання, які nикориСУоьують 
найм ну пр щю і ма·ють право юридичної особи. олектив~ 

ний .поговір може ующаатися також у с-rруктурних nідро -
ділнх nідприємства н межзх компетенції цих підрозд.іліІЗ. 

торона m генеральної уrоди, шо укладаєтьсп шt дер
жавному рівні , .виступають: професійні спілки. які об' :д
налися Дll>t ведення колективних neperouopiu і уклuдення 

rенс:.р:щьно'і yr ди; м~снию1 :tбо уnовновнжені ЮtWf op
r:um:, які об'єдНuлися для оедення колектиuни. neperouo
ptн і укладен.юt rенернльної угоди, на nіалриємств..1х яких 
3аfmято більшість ннйманих nр;щі.Jш.икіu держ<tви. 

Сторонами уrоди на N!.J1yзenoмy pj н.і є u <tсниюt, 
об emнurnя м. сНИТ<ів <або ynouнonctжeнi н•tми ор Іни 1 
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профелі ки чи об'едн. ню1 профелі ок нбо інших прсдс
Т'duницью-1 орrаніJ<щіі Трудя:ших, які ffіЮТЬ віа:nовідні 
nоьнооожснЮt, до r.пні ДJІЯ uедення nереговорів , ухл..
денн.я угод11 Тй ре:tлізащj ії норм нз більшості nідпрн
Є\tсrв, що u одять у сферу ї дії. 

Угода H:l регіон льному рівні уклuдаєrьси між -"icцcьtt 
\nt орr.tннми держаuноі ьлu1m и.бо регіональними об' 11-
ЮІНЮJ.М"1 11uшриємцш икщо ьони мають uідrтовіднj поu
ІІОООЖеЮ!Я. і oб'ЄliНMDVI)Uf nрофсnілок tO-f інwими уnов
новаженими трудоuими колектиооми орr<ШііМИ . 

КолекТJtвНJІ договір, як угод, н виробничому рівні, 

УІОfцдзєrься між власником або улоuноuС!Женим нІ-fм орг· 

ном (особою) 3 одні ї сторони , і одн:іею бо кільком.:~ 
nрофсnілковими чи інuшми уnоuноuажеfJИМИ па nредс

тавиицтво трудоDими колеt-."ТИвзми ор111н мн, з у разі від
сутності таких opraнiu - предстаuюнwми труд>ІщИ . обрн-
1-fИ нt і уповноnаженими трудоnим колектиnо, t ,- з друrоі. 

Слі.а зазначити, що " орендни ~:~кціонерни • колек
тпвюrх:, коопер. тивних підnриє ~ствах сторонаМJ-І колек

тинного догоnору є, з одного боку, уповноШІЖени:И nл, с~ 

ІШХамн орган праміння, nикона13чз диреt<U.ія, ради то
що), або керівник nідприємства а з iНllioro - колекпm 

н~tіtмаиих rі.ано 11РУдовим договором nраuіnників або 
упоuноважекий ними профсnілкаnий чи інший oprnн . 

Н3 таюо: підприємства nрзt.Uв~-tики uодночfІС виступа
ють у двох ролях: сnіuuласюrки м· >ІН<) j н·•ймані пр. ціn
ники . Як сnівМ<ІСНИЮ1 М~!ЙНЗ воІі1'\ зють право обирит11 

керівний ор ин nідприємст~ брати безnосередньо участь 

u нрюі.rrінні виробПИІrГDом. одержувztти до оа (дивіден
ди) залежно uщ ч<tстки в колектюшій wrасності . Будучи 
оnноч сно найманими nраuівнккаМJ1 воtп1 \іають вико
нувати обумовлену трудоuим дorouopo 1 роботу і одер 

ucrrи ьі.дnоnідиу аробітну мату обирати профсrtілкоащй 
ЧИ іншиJ.f орrзн, ЩО лредСТUWНІТИМе \'хнj інтереси , ЯК НаН

МіШИХ Пр WDИИків. 
rода на держ~вному рівні (rенерильн ' угоди) в части

ні. що стосується ар бітної Л-'!ати і трудови · доходів в щ
ло ry згідно з Знконам Укр1:1Їни " Про колектиuні доrо(Іо
ри і угоди' ст. , повинн. вклю~тяти тю~j складові: роз~;fІр 
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прож111 ·ouoro мrнt'.іуму 1 М1НІМJІльни · соціяльних норма
пtвів, міні\Іальнj coui 'ЛІ»Іі тршпії n сфері оnлати nprщi і 
до одів усіх груn і верств н~се.лення, які зіlбе nечували б 

дост. ій ріuень житrн , умови зрост:'ІННЯ фондів оплати 
npaui т.t міжr:щузеві слівDідн шення u оnлt•ті nраці . 

Уrодою нu галу' еuому рІвнІ регу юються r:~лузені нор

' зокре~f. шод нормування 11 оnл:.tти nраці, ь • ноn
ІІеЮUІ liJlЯ nідnриємсть г-.u~узі (nідгалу· і) мінімальна,sх r-c~
patmit заробітної nлатн відrтоnjдно до ющJtіфіJ<•щії (з. м.і 
ні~апьною меж~ю є.цин,ої r<ІрифноІ сітки) тїt мінімальюtх 
роз tipau допл:~т і надб вок .з ург•хувm-шям специфіюf, 

ов nраці окре~fи nрофесійних rpyn і категорій nраціn
ників галузі (nідт. ду і). умо:в зростаЮ!Я фондів оnлі:ІТИ 
nр.щі. міжюшліфікаuіkни (мІжлосЩ{оuих) сnіввідношень 
ь оп.; :пі npaui. 

Галу ева уrод01 не 'tоже nогіршуш.ІТИ пtноuище тру
дищ•sх поріІвня.но з генер<Іл ною угодою, 

Угоди нн регіонально ty рівю регулюють норми соці
ального з~1хисту юІймйни прnціnників nідnриємств , 

включ ють nищj nоріrsняно з rенерСіІдьною у одо1о соці

альні rирантії, компенсації. nillьrи. 
Лоrіко-сrруктурн.ий з tіст колективних угод uідобрuже

но на схе fi 3. 
Зна\rnа с. tостійиіс ь nідприємсru D умоu:• рИН оnої 

еkономtки сnричинює розширенн>І сфери доrовірни віn

носJrн ""' цьо~f}' piDнj , Лоrі\fНо-структурюtи з fіст колек
ntвноrо договору nімриємствn на1~едено на с е ri 4. 

З:tЗН<ІІ.[}f 10, що віцnоuідно до •1инноrо зюсонодсtuстttн, а 
ca~te Кодексу законо~;~ лро nрзщо Укр<ІЇН.И. ttконШ Укрn
їни "Про колектиDні догооори і угоди" , Про онлнту nр<а 
ці" ко.rн~ктІшний договір єдиним нормативним актом н, 
рівні nі.пnрнємс-тu, н нкому мшоть зuкріnfіюватисн у 1 
у овІt і роз r[іри олл ти прзці . У u:ь му можна аерекон~
mся зuернуuшись до cr.trri JS З~:~ кону Укрнїнн "' Про оn
Я<\1)' nраці'' Т!І до cтarn 7 З коку Укр. іни " Про колеК'Пm
ні договори Т<1 у оди". 

Вадповідно до •r_и.кного з. конод::н~ств<"І у р, і , коJШ ко
леJ(ТІШЮ(Й дoro~Jip Н<t nідn риє. tcтui з об'є КТfПІ,НИХ nричин 
не уктщено (новостnоренс підnрн тво ::~бо підnри tСТ• 
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Мста 

Фор. 8 

Сфера 
ухлмсния 

Праtю на ІІолен
tІЯ ІІС ре 1\QpU 

8ЇJJ !СНі 
11J1:щinmr"in 

Сфер о. 
nоширення 

Jcp. ін діі 

КО ;JЕКПІВНИЙ ДОГОВІР 

Реrупюва.ння оuів;n,но-трУІJових вlnнu~ин 
1----11 У"Jt'ОШКСНЮІ соціально-ек н міІUо lm~pc iu 

П&.І fЗ:tl ll fІрtШі1ІНИХЇВ і МЗСЮООІІ 

nроф-

ВО•ИО&обу oua .ике не введено в дію) D.'lасник або упов
иоважеюt ню.f орrан 3Обов'я33НИЙ noromtl'fІ умови onлa
m праці з профсnілкони t ор1 ом що nрсдс1 а1.иє ін 
ресн бt.nьwості np, uівннхі.D , а у разі йоrо відсутиості - з 
іншим уnо~ноuаженим на нред.стаuНJщтuо органом. 

Правомірним є тве.рдЖеЮІЯ, що відсуrність на nizmpи
є. стві колеt<.тиьноrо дorouopy означає щ,nсупнсть на ньо-
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му основ.ноrо нор f3ТИDHoro акту шо має регуmовати со

uіально-трудові відносини м_іж роботодаоце 1 і. н<айманп 
ми nрацівнихамlі. 

В умов<tХ nланової економіки колектиш-Іі договори н 
рідко носили форм льюtй · р ктер. Люди не вбачали 8 

ЮІХ надійний ме. анізм з<ІХИсrу сnої аконни; інтер с · 
У нових ековомічних умовах слід відномювати функцЦ 
колективного договору. 

У зu'нзку з переходом до ринкової економіки колек 
nшні договори між адміністраuією або іншим орг но 
nідприємства який представляє масни-кн і nрофспілКО· 

&им комітетом. що nредставляє інтереси найм3НИХ пра
п:івників, стають юридично діючою формою реrуJUОвнння 
'ТРУдових відносин, ЛКfІ зобов'язує сторони дотри fУВЗ111СІІ 
зобов'язань за договором. Щодо умов і розмірів оnла111 

nрзді це озн. чає, н. nрихлад, шо n.ідс~вою l1ЛЯ встаноD· 
леннн nрацінникові те~рифної с-nшки (окладу) }{1<3 uЩпо 

відає й го кваліфікаціі і виконуваним робота~r. є не лос· 
тапоьа уряду, а колективим І договір укладепий між 3.n О· 
нjстраuією n.ідnриємс111а і nрофсnілкоJщю оргакізацією. 
У розви'І'К)' колективkо-доrоьірної системи трудоnих 

ві.аносин на виробюrчому рівні одн, ковою мjрою заіJіте

ресоваЮ як роботодuвці так і nрацівники. оскільки КО· 
!tектииний договір має виконувати таЮ ш1жливі функuіі: 

а) з· ист ilrrepeciв обох сторін ТрудоDИ:Х nіnносп:н; 
б) оргзІіізація (Уf!ор~ІдКуванюr) трудових відносин· 
в) забезпе•tення ст<Ібільності трудових відносин. 
Сутність nершої функції nоJШГає в то {у, шо колектив-

ний договір ПОКJІИ](ЗНИЙ захистити, з одного боку, робо
тодзвціu від необгрунтов3НJ , завишени вимог nрашв

ників з<ІДоuолен.ня яюrх tоже за1щ· ти еконо Іі tноі ШКО· 
д:и роботодавцю, а з дpyroro - • хистиm np<'luiв~. 
є найуразливіuш:м суб'єкто:м трудоиих нідносин, вщ wшс· 
юІКіа і орг, нів, що предстаа.лшоть їх інтереси, які вико· 
ристовують пере13аrи СІ:$ОГо екоJ.lоміч-ноrо ст· ноuища 

М:'ІСНИХ і..нтереС:\Х. 
Друга функція - це орrшіізуючи функцін договірию 

відносин, .вона тзкож сnрямована из реаліз:щі.ю інтересі 

обох сторін соціально-трудових uідно ин і має конкр 
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ний вияв. Умови npaui. з, фіксовані в колективному до
rоворі (у tови опл ти nраці, тривалість відnустки, робо
ЧИй час додаткові соu.ізл:ьні п.ілРm тощо) , .noзnoJl.JtiOТЬ 
роботодавцю завчасно планув;пи витрити виробництва і 
очікушtний nрибуток а длЯ працівникШ слугують гарзн
тUщи з.1Доволення їхніх влnсии:х інтересів. Зазначене 
створює nередумови соцjально1' злагоди j nідви:шення 

сфекпtвності лр:щі . 
Третя функція спрямована на встановлення і підтри

мання стабільності трудових відносин. Звичайно що ін
тереси масника і найманих nр<.щівкикШ різні, вони не 
завжпи збігаються. не можливо унихнути конфліктів у 
взає~овідносииах субtєктіn трудових відносин. Одначе ре
апізація цієї функцu на пракТJЩі nере.nбачає віцпрацю
в;:umя nроцедур погодження інтересі», розглядання проб

лем обох сторін, у процесі чоrо БJіроб.ІІЯЮться взаємоп
риНняm.і рішенЮІ. Коли результатм nepero!:!opiв набира-
101Ь форми .аоговору, створюється гарантія соціальної і 
економічної стабільності, яка забезnечується забороноJо 
на пронедеННJf страй~ nід ч:tс .nu колектквного доrоJюру 
(3.1 ~Іови вихонаннн останнього) . 

З_tіст колекти_вноrо договору визначається сторонамн 
в межах їх комnетенції. Відповідно до ст. 7 Закону Украї
ни "Про колективні договори і угоди'' у кол.еК'ГИВному до

rоворі мають встано:влю:ватися взаємні зобо:в' Я"зання сто
рін щодо регулюваtrWІ Вt1робни•ІWС трудових, соціально
економі'ПіИХ :відносин зокремu : 

- зщни в орrзнjзацu вироб.ни:ц~а і праці ; 

- r.tбеJnечення nродукnrвної зайнятості : 
- нормування, І оплати nраці , І.ІСтзновлення форми. 

свете Ot, розмjріD заробітної nлати та інших ВИдів трудо

вих внnлат (доnлат, на.nб~вок, nремій тn ін.) ; 
- DC't'dHOl:ШCHIOI Г<tрант:і:Й , "І<ОМПСНСtЩlЙ nільї, 

- У'І<ІСТі труnового колективу у формув< нні . розnоділі й 
внкорІІ<:танні nрибугку підnриємстDс:t (якщо це передбаче

но статутом); 

- режиму роботи. тривuлості робочого •tacy і ~ідJто
чннку: 

-умов і ОХОрОН'Н праці : 

з 



безпечеuня ЖJ • оnо-побутоnоrо, К}'ЛЬ1)'J)Ноrо, "Іе
чноrо обслуrоnуРЗJіНЯ, організації оз.а.ороа.ІJсння і · -

ПО'ІИНКУ Пр.:tцівникі.в; 
- гар яті .І1і ності nрофспілкоnої 1Uf imimx предс-

пвюнtьюr opraнi,зatt"A 'J1>Удяши.х. 
За:Jш чл fO, що uя cra'l"NN Закону Україин "Про колек

-m~ні oroвoptt 1 yro .,н ВJ.tЗначає лише основні напрямки 
доrовірноrо реrулюваиня віn:носин між соuіаJІJ>ними пар
ТІіерз.ш на шіробН11чо t)' ршна але не. обмежує їх. Зu и 
обхідності і наявності можливостеn сторони MO)t..'YJЬ роз
umрити коло n., нь що в.,носятьс.я на перегоuори. 

ВmсоДЯЧJІ з діючого ai{OПoJJo.n<:ma та н, ·опич.еного пе

редоt\оrо досвШу yк.naJ.teНJiЯ колсжТlіІ'нИХ .аоrоворів на оіт
ЧІІзняних підпрп Іств. вважаємо, шо ро:щіл .. Опшпа 
nрацІ ' коле ... "Пtuного доrо ору 1ає ticтwrи такі норм11 : 

- роз ·ри ПсяЧІШХ (годиюm:х) тарифюа ставок ро

бітнню ЯКІ виконують нскІJwtіфікоовні робоn1 • не тари
фікуються розрядани гардеробНJfК кур ер, прпбираль
ЮtК слу боuи nриміщен-ь тощо) · 

роз. ·ри . ·сячних (годинних) тарифш!Х СТ3ВОК ро
бітників ( розря.ау; 

- тарифна сітк.1 для оnлати np. ц,і робітнпкі:в. залежно 
ВUІ киалtфіJсаціі чи єдJ1на тзрифна сітка D.ЛSJ всі.х категорі 
п аwииків; 

- r1срс:лtК 11роф~сій робітникіu, яким зиміС1'ь рифни 

ставок встановлюються місячні окл. JІИ; 
- nорядок присuоєнни кuвлафоощіluшх розрядів ро

бітюn<ам і тарифікадії робіт; 

- схе Ні nосадоuн.х оцадір керіsки.кіІJ, cneuiaлicтiu і 
службовців; 

- системи оплати прща, що :Jастосовуються u різни 
стр)'К'І)'J)НИХ nіцрооЩ, . 

- uИJtИ доллат і нмбаеох до рнфюос ст.:t»ок, окл ів 
і іх роз ори· 

оказники, у tови npc Шоиання, к011о осіб (nро
фесій), шо мають право к:t премії, розміри пре dальних 
uиnл·т; 

юви і поряаок DJШЛ nt Blmaropoди :~< nідсуМІ<:ам:и 
робаm підприємсmа за рік· 
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- Y'tOBJi і пормок ви:плати nипаrородн uислуrу 

років, 
- о111tата nраці nри uиконанні, робіт разної кваліфіЮtnїі; 
- оплата пр:ші nри відхиленШ нормюrьних умов npaui; 
- оплата nраці при nростої, освоєн.U нов•~ вн-

робНИЦ'11), вшотоменні продуІ<Іlіі, що вИЯDилася бра:к()
ваиою· 

-види і розміри гарантійних ВИІVІат; 
- :Wcn~ і тер. tіЮІ uиn.лати звробt11іоа nла111 ; 
-порядок порегтщу і заШни норм nраці· 

- nорядок андсксаuіJ оnлати npaw у зn язку із зростан-
НІІМ uін та вартості ЖИ'П'JІ ' 

- ПОрJСдОК KO~UI~HC U Пp8WHlfKЗ.f B1p3m ЧаСТКИ 33• 

робhноі маm }'зв'язку із затриШ<ою терм.іиіn її виnлати. 
3а cyчactmX умов складовою колсК'm8ноrо оrовору 
є бути ~DНізм форму:ваюіJІ плановоrо фоRІІ}' заробіт· 

вої плати а саме nоря..аок зміни заrапьних nидfr'f'К1a робо
ТОJІІІВWІ на з робітну nлату залежно .віц тахих ЧJПІИККів, 
а збі.1ЬШеВ1ІЯ обсяrів шtробиицтва чи nродуктивності 
DpІW, зниж~ННJІ собіварrосrі ородукпі.і тоmо, також 
рі8ІІІ iифJtJIIXii. Як уже. 3азиачалося, за рпнкової ехоно о
ІСЯ nервинии:ми с.1е.ментами onлam npani е система та
рифних ставок ох.'ЮДЇ.D, норми тру,пових затрwr, фор. tи А 
системи заробітної nлати, ГАранті нj і ко шснсаuій.ні вил
um. Саме вони в сукупності визн.1.чають поточні ІНІТра
ти роботодиlщJt на о.плвту ПJУ.щі. Але якщо nсрв•mЮ умо
ви омаm nраці nред.•.sето ( переговорів і сtоІдцовою ко-
ектиьно о догоnору, то та 'Кою сІ(JІцдовою має буrи 1 чс

хакі.3м визначення плановоrо фонду опл. тя прац,і. 
Під час &и наченю1 з tісту колекпmноrо догоnору не

об Шно П:\ t' .ятаn1. що ві.цдовідно до статІі 9 · l Кодексу 
закоиіn про нраuю 1'а СТІІ1Ті 7 Закону України '' Про ко

JІеК'Пfвні договори і угоди ' в колекпmно fY договорі fO

Jt)'ТЬ устаноWtюватися додаткоnа збо uищі nорівюпtо з 
чинни 1 законодаnством, r~нсральною. 1'(\лузевою, регіо

нальною угодами соціальні rараІітії пільrи ко щенсвUll 

за рахунок кourriв nilmpиємcna. 
Що;tо форм}.! колекntьноrо дoronop)' 1 його структури, 

чинні конодавчі акти но встановлюють е.mІНИХ nюtor до 
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них. Стороки с мостійно визл. чають стру~о..'Т)'ру колектив
ного договору, його розділи , додатки. Прот~ слід nам 'яТ"с.t· 
ти . що колективниИ догонір укл дається н. основі зо
бов ' изuнь сторін які несуть в.ідnовіLІальність зо невико· 
нання І.Пf порушеШІЯ зобов'язuнь колективного доrо~ору. 
Оrже nоложення колеК'І'.И.Вноrо договору сл.ід формулю· 
ваm у формі зобов'язань, узятих кожною стороною з оз
наченням nосадових осіб, віалоnідальн:их за їх реаmзаціJО 
і строки виконання . 

Зауважимо, що умови колективних договорів і угод, 
укладених відповідно до 'ШННого законодавства, є 

обов'язковими для nідnриємств, на які вони nоширюють
ся , та сторін, які ІХ уклаци. 

Умови колективних договорів або угод які погіршують 
порівняно з чинним законодавством становище праціз· 
ників, є недійсними, отже включаm їх до договорів і угод 

забороняється. 
Відповідно до статrі 9 З.'\Кону УкраІни "Про колектив

ні договори і угоди" галузеві і регіональні уrоди підляга
ЮТh повідомній реестрщі.ї Міністерством nраці України а 
колективні договори реєструються місцевими орган 

цержавної виханавчої влади. 
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Розділ 3 

ТАРИФНА СИСТЕМА 
ОПЛАТИ ПРАЦІ 

3.1 . арифна система: сутність 
основні положення, функції 

Під час визначеЮІЯ індкnідуальної заробітної плати 
прапівників п.ідnрJІємств усіх форм власності й rоспода
рюваиня центрмьне місце належить тарифній системі і 

ось чому. Рівень заробітної nJlaтй конкре'ПШХ виконавців 
формується. під nІІJІИВом таких чинників: 

-складНість роботи (кваліфікація, відnо"Відальність); 
- умови праці (JJ.ІК.ідливість, важкість, інтенсивність 

привабливість) і 
-кількість npani (відnрацьований час у межах норми, 

ПОВ8JІурочии:й час)· 
- результати праці (виконання нормовани::~ завдань 

норм виробітку, якісtmх п:оказнюd.в). 

За о.zхнjє10 і тією ж :кількістю відпрацьованого часу та 
прибшrзно одпахових результатів пр, цj відміня у рі.Dнях 
заробітної плати- це результат відмінності у складнос'rі 
робіт 1 умовах праці. Остант чинники якраз і враховують
СІ nШ час визначеЮіЯ ін.І.(І{відуюrьноі' заробітноі плати за 

допо~оrою тарифної системи. Оtже тарифна система -
це інсТрумент диференціацU заробітної плати залежно від 
таких чиюnrків, як складність і умови .nprщi . 

Основн-ими елементами ТІ рифної системи є тзрифно
кваліфікаційні .довіДНИКИ, кваліфjкацій:Ні довідники пос:щ 
керівників. сnеціаJІістів і службовців тарифні сітки та 
СТІІнки 1 схеми лосздавих окладів , бо єдина тарифна сітк.'\ . 
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рнфНО<-КNЛіфіК uійні JIOвiJituoot, об Є.ІІНЗІО S І· 
кий тарифно-кваліфі.каційюш дов , робіт і орофес· 
робіmккі» ТКД). юсі зат8ер.ІІЖсН1 срЖІ<омrt раці ко· 
ЛИlUIO>oro Р Р, ЯВJUtl01'Ь собою збірники нормативни 
актів. які в f.i.u.()'IO ь кnаліфік~:~ці і Р• ристики робіт і 
nрофсс · • згруповані в розді;m за внробни:цтvами і в1 
МИ робіТ. КД слуrує ДЛЯ тарифікаціЇ робіТ ПрИСDОЄЮUІ 
кваліф1каціиних розрмів робі11ІИК t , а тзкож .ам форм)'
ваяня nрограм для лід:rот~вки і nідвищення кnаліфікадіі 
робітникіD. діJо 1 ЄТКД включає 72 випуски з. різин~и 
яробяицтооми і JШдам.и робіт, за йоrо доnомо ою мо а 
проводити тарифікацію понад 5 тисяч професій робітин
кін і sиконувЗJ-Іи ню.т poбvr. 

КNл.іфікаnійний довідюп< nосап керівників, споціміс
тіn і щ бовців є яормативЮtм док~ fеНТО.1 ккmt n. dщує 
заrзл:ьноrаЛ)'3сві кваліфікаційні характеристики. остан
ніх зазначаю ся nосадо і обоn'язки, nп оrи до зи 
стажу роботи за спецім.ьністю, рівня і проф.ілю ПЇJІf()Т()JІ· 
ІСИ кері.Dни:ків сnеціалістіn і служ.бовt:.t.ів. Кваліф · · · 
арактерисnuсн з кожної пoc.awf склад,аЮ'ТЬСЯ з трьох роз

ділів: .. Посааові обоа'язки", "Повинен зн ти" 'Кnаліфі· 
· · еи sorи '. За3ЮІ еюtй довіrших призна\ снJtй .t 

стосувания 1m nідnриємствах з Астою зuбсзnечеІШЯ ра· 
ціонал:ьноrо nоділу np-.tщ, добору, розстановки 1 оикорис· 
тання кадрів. визначекия посадових обов'язків, кваліфі· 
каці н.их ни tor та подальшого встаном~ння nосадоои 
окладів. 
О ни . t з С.'tементіu тарифної системи, ЯКІІ p~rymoє рІ

вень заробітної пл, ти робітників залежно від ліфікапіі 
j СІСJІадності робіт що t-tими sиконуютьсJІ є тарифні сіт

ки. Останні лв.ляють со бо ІШ<МУ кв;: ліфік. ційюtх роз
р1Ідіn і uідпоuідних їм тuрифних коефіцієн•rіu зІt доно to
roю яких встановлюється безпосерепня алеЖJdсть заро
бmtої плати робітникіn від їх ~валіфі.к ц(і. Кількість кь.t
ліфікаційних розрядів і коефіді нтів визнач. ться скл. -
kіС1'ю uиробництва і робіт, що вихонуютьси. Абсототне і 
відносне зростаІllіЯ тарифних коефіцієнтів - основа ди
Ф ренцісщії заробітної nлати робітн.иків з лежно nід тu
рифюuс розрядів. 
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оnл. rn пр:wі керіІтикіо, сrrеціа.'Іісті~ і CJryж о1щш 
181КОристовуюТ'ЬСя посаnові о ладн. Іх роз ори встанов
JІІОJОп. залежно в.ід посnд, ЯJd , шють керівники , cneцi

uicm і СЛ) овці, кnuліфіl<ацu, умо~ nрщі масш'І"абш і 
Cltlla.IUIOC11 виробІіНuтва, обслrів і складності робіт. 

В останні роки H<.t nідrтриємс1uах як виробни•lої так і 
вевиробнІІЧО1 сфер замість роздільного (вШ.окремленого) 
форму&1ЮU1 систе m тарифmt с uок poбinnrкi~ і rtОС<J
довнх оклців сnужбовu.і.в ПО\t.VШ з стосовув~ися .ІІИRі 
tарифні сітки що tіе'N'ТЬ Т'сtрнфні коефіцієнти JIJHІ ucix 
~rорій nрашоючих і побудоіk"Ші на е.дИНій ( гальиій) 
ето.а.ичній осн 0151. 

Сутість тарифних систем розд:і.льного та єдиного xa
pu:repy рооrлядається в :нас1)'Пн их розділ юс. 

Яка з ф · робітної nлant реалізуються через та-
рифну іі часnrиу? Bumo ідь на це :Janwraння є nринuиnо
вим, оскtльюі різю автори вотримуються нео.пнако8ИХ, 
веріsо полярю точок зору з цьоrо rrи-mння. Так, баrа-
1'0 фехівціа ср.ажують, що 'mрнфна час'ІИНа 3аробіmої 
1111&111 стосується лише nі.lrrворювальної фуmсщї заробІт
ної ІІJІаm. О. Т)•реш у книзі. &JШаній уже в nерехшний 
.110 РІІИКУ період пише: "ФующLя з робіm:ої nлатп Ш< за
собу о :ІІСИТТЯ, як необхідного про.ІІ}'К'І)' реалізується за 
оnомоrою тарифної систе m яка основою ме.х нізміn 

орrаиізації заробітної плати... ру часnта ~аробіmої 
am - н рифна. Ії о<:ноnне функціон не nри-на-

чення n я t~є забезпеченні на практиці високої моти
ваціJ в тр)'D.ові.и діял.ьності, в дocяmetmi високих кіJЩе их 
резульrсtтів nраці ' ' · 

Наявнtсть тісного ~в язку між тарифом і відтворною 
функnі ю <~робітної n. атІt не заперечується, оскі11ьки , 
nо-перше, ~рифна частина • стабільний ра ер і 

більшою мірою, НІЖ надтарифна, сnря.мовRна на JІИХО
нання вііlтворю ноі функції: nо-друге, ріое.нь тари
фу орієитов· НИІ на nеuний стаІ-UІ рт жttття і без_ овно 
перс •сtм м 1 б nечувати nіnтворення здатно і до 
nраці . 
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ВоJІНоч, с е вс· rtіпсТ<Іви дм твердження, що всі сКJш· 
доuі зиробітної nлати '' ндішrі " на вИJ<oru ЮіЯ з, р бітною 
nлuтою 11 нідтворю~uльної фуню.цї <t також, що тарифна 
часТІUІ має на безпосередніше відношення до нико

нання Іотиnуrочої стимулюючої фующіі. В цьому можна 
nереконатися з огляду нз те, що, ло-перше, рwень і 
структура заробітної nлати мають достnтньо стабільний 
характер. За таки.'< умон усі складоні заробітної nл<tти 8И· 
кону10ть :відтворrо&шrьну функцію. 

Пo-DJ>yre, тарифна частина зай~tзє rтровід.не місце 
структурі заробітної nШІ'Пl і здатна відjгравати значну ро 
мотиnуючого характеру, оскільки стимуJUОє викоff нн 
робіт білJ>шоі с_юнщності, відпо-відальності, імтенси:вності. 

По-трете, стимулюючу функuію заробітної плати можна 
реалізуваm і за 90-1 ОО відсоткового тарифу в середній заро· 
бітній nлаті, якшо умовою О'Іримання тарифу буде визначе

но досягнення nевних кі.лькісних і якісних nоказників. 
На думку автора, правомірним є тверджеюtя rцо rа

рифна систем має пряме відношення до ви:конаІОія за 

робіmою платою притаманних їй функцій і, nередусн.с 
відтворюваль:t:tої, сmмуЛ1()ю•tої, соціальної. 

Одне з центральних питань вдосконалення. заробітноі 
nлати на сучасному етаnі - це JПlташtя npo долю т риф 
!!_ОЇ СИСТСМН1 ПрО Те, ЯКО'ІО ЇЙ. бути. Чи ВИКОНWІ8 Т"dрИф 
система свою історичну місію і в nроцесі nереходу .по 
ринкової економіки вона відjмре, чи. вонз й надалі об'єк 
пrвно иеобхідн, ? Це nитnн:нл в остаШІі роки активно об
говорюється в економічній літературі і на пракmці. Іс 
думк:tt, що з<t ринкових відносин необхЩн:ість у тариф · 
снстсмі відnадає. Пporre світовий досвід переконує, що 

за ринкових умов потрібен уніве ре, льюtй регулятор 
доnомогою якого можна об'єктиuно uиміряти, а о1Ж 
сnрІWедливо nідшкодуnати сусnільно необхідні затрn 

праuі у вигляді ()DЛWГИ. Uю роль 'tоже і nовинна ефектиs
но вкконуваm тарифи< система, яка з безnечує реалі 
ціJо ЦрИНU}'ІП.у OlU'f_ЗКOUOЇ ОПЛЗm за Од;нІtКОUУ rrрі:ІЦЮ lJC 

бі"{}{у диференuіадію основної qаспmи заробітної nла 
залежно від складності, я:кості відnовІДальності nр<!ці 

~ия КD, ліфік."\Пії лрС"ІдіDникі.в.. То f)' u.і.л:ко 1 очев~щно, щ 



без тарифної сист ми нj в нзіJб.rtюt<~о-ж час, кі о пер лек
'ІИВЇ не обійтися. 

Во.ІІНочuс оче~идне И те, що свою Історичну t• роль nи
конала дотеперішни, зщutжено-зрівняльнз дсржзвна та

рифна системн, з допомогою якої здійснювалося держав

не .. призначення ' заробітної tІлати, шо не відповідала 

варrості робочо! cиmf. В новІt:< економічних умов. кож
не підприємство може самосrі.йно розробляти т ри:фну 
систе)оf}'. дотримую ІИ державних r.tрантій і вимо гене

ральної та rалузе.вої (регіональної) тарифних угод, що 
знайшло з<І.Кріnлеи:ня у чинному законодавстві. 

3.2. Порsщок визначення мінімальної 
тарифвої ставки 

За основу побудови тарифної системи nрийнято вва
JаІ1И тарифну ставку робітника nершого розряду, що пра
wоє в нормальних умовах nраці. Ця тарифна ставка е від
nравкою точкою , з одного боку, для визначення тариф
ІШХ с,-авок (оюrадів) працівників що виконують найnрос

'Ііw.і робоm і не тарифікуються за розрядами, - гардероб
ИRК кур'єр, прибиральн:ик службового приміщення а з 
JIPYI"'ro - для nобудови системи тарифних ставок робіт
виків за розря.пами тарифної сітки та схеми посадових ок
л.адіе керівників, сnеціалістів і службовців. 

Під Ч."\С з. кріnлення в колективному договорі міні· 
мальної тарифної ставки nрацівника що виконує роботи 

найнижчого рівWІ с:кладносrі (я:ю.цо дотримуватися сnі..в

ВЇJОІошень що склалися на початок 90-х років, то вона 

стано!'ить 90-92 .віnсотки тарифної ставки робітника nep
woro розряду) , сліп шuсодити з тоrо що ця стюжа не мо
же буrи юг.А<Чою З[t встановлений В рховною Радою Ук
раіни розмір мін.імальноі заробітної nлати, а також нідпо
відноrо мініrvrуму , передбаченого генеральною, rалузевою 
або регіональними угодами. Разом з тим слід дотримува-
1НС.JІ вимог статгі 14 Закону Україюt "Про оплату npaui", 
3І'іцно з якою норми колекпшноrо договору що допуска
ють оnл<Іту npau.i нижчу від норм, визначени генер:нrь-
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ною. СМ)'Зе ою або р~rіональною угодам~. , е не н:ижч · 
щn цер вннх норм і rnрантій в опл ті npau.i, можуrь з с· 
тосовуJJатися тпие тимчасово нз період nодолання фіRан· 
сов• тр)' ощаь nі.lrприємства тер·мtном не більше як 
шість ucJU.tiв. 

Піа час .визначеннst .\-1 сячної тарифної ставки робітки
Пt~•ршоrо розряду для внесення на nереговори щодо 

ладен:ня ко.ле'К'Пmноrо догоnору має ~ір овуваmс)І ціла 

ІіJtЗ1ЦІ обставин і 'І.JИ.ННИ1d.в, зокрема: 
- фін· нсоuі можливості пJ.дпр~tємствз на nеріод діі ко

лекm:вного договору що ующ.аається· 

- рів~нь сере.цн.ьої заробітної мати, що склався на 
п.їдприємстві на кінець nоточного року; 

- оnтима.'JЬНа {nрийнятна) за CY'f сноrо стану сконо u
ки піаприе ств ч стка тарифу в середній заробітній пл т~ 

- .пер ни rа.пузева і реrіонм1.ні rзрангі.ї міні мьно[ 
заробітної плати; 

- значеиил соціальних нормати:вw, що характеризу
ють здатність до простого відтворення робочої сили - мі· 
иі, tальиоrо сnоживчого бю ету. ме • маnозаб~nеченос
rі тоwо. 

Етаnяість nроцмУРа врахувЗЮUІ зазJ-tачеttих обста&юt 
і чинник:і.в nіп час обrр}'Н'1)'8аИИЯ тарифвої С1'аВІСИ пер 
шоrо розряду tожуrь буm різними. В кіІщевому ра 

цей показник має бути заnроектований на стику необхі.n· 
ного, доuіпьпоrо і можливого з економічної і соціал:ьнОJ 
точок зору. 

Вважається з необ:хідие nо-передJП.о ьизпачиm розра 

хункови.й рінеиь тарифної ставки nершого рооря.ду, вихо· 
llЯЧJi , одного б ку , із фактячної середньої заробітної 
плати робітникі» на nідприємстві, rtрnеде.ної до серед 
ньоj з. робітної nлати простої nраці (poбinmк:il:t nершо 

розряду) за місяuь, що nередує nочатку neperoвopнoro 
процесу про укладення колекти.вноrо договору t-tu наступ
ний рік• , а з іншого - оnтимальноrо сп:іnв.ідиошенм мі 
тарифною й середньо1 ззробітною пл<tтою. 

І 8} IOUIIX. ЇІІфп.!ІUЇRНІІХ ІІрОІtССЇІІ, ЩО А 111\ltl tрІІП 1\."/ТІо 11 УІф Їlll , бр Т\4 C.C:Jie;l 

робіпrу n 1)' poбmщldn r.І.nмrr ТJІ)ІІ•"'аІІ\ ncpioll (. pefilt ~Фа~ . е&' І• 
· ШІІ І Ul І 11 UWoiiJ>IJ() 



JІхшо пілrотоьк.а роекту колеt('Тивноrо доrовору на 
118С'1}ПНИR ріх розnоЧІmається в листоnаді поточного ро · 

• то 38 базову с-ередНЮ з робі ну nлату для uизJ.Шчення 
рифної стаьк.и nершото розtжау c1tia. ~Я1'И середюо з::s

poбi'nfy nna'IY poбinnndв nідnри rства а жомtнь поточ
воrо року. На ос1·шшьо у ет-~пі ведення колеJ<:'t'ИJ)НИХ nе
реrоворів тарифна ставка nepwo·гo ро!Іряду, роор ова:на 

умов ба:ювоrо nepio (у н 1шом nриклц.и.і з оuтень) , 
о е буrи скориrов.'\ю на величину зростання середньої 

:tаробітноі маm робіnшкіІJ за Jtнстопад-rруден:ь nоточно
rо року. 

Го...овниА сенс роор хуtіКів, шо пропонується ВJІКон -

1И, полягає у то ry. щоб ьс'ntноьити шукану величину та
рифної ст-.шкн н розмірі який забезnечує достnтньо ВИСQ

час1ХУ тарифу в середній заробітній nлаті. 
Виходячи з tuирокої uиробничо'і nрактики tожна 

cnep.IDC)'Вarn1 що низький ріІJень т-с~рифу є чиннІfКо 1, 

що .іІе оmнує діяльність ІJраuі ,вників і одночасно де.сm
біпізуе орrаніз~ uію виробнmлва . Звер і 10 ary тільки 
ва окремі прояаш raкoro впливу. У разj, кол11 шстка m
рнфу в середній заробітній маті орі8ню 50 ьідс<>1'Ісі і 
еише, норми трудових затрат, як свідчить пра.кти:кз . пе

рестають буrИ міроЮ Пр<ЩЇ , а О't"..Кс, j OCHOUOIO ор Н1З -
ції виробництва і праці, обгруктованоrо те ніко-еконо-

'чноrо планув. НWІ й проrноз}'Dання. Ріuень заробітної 
ІІJІаТН за тахих умов uизна<Jають н чинники об' ~сrивно
rо характ ру - кваліфікація сктщність, відnоuідІUtьність 
робіт тощо а пкі йоrо другорядні елементи я:к приробі
tок за рахупок nерсвккоRання нижени · норм •racy ( ІНJ
робіnсу), винагороди, воп ani, надб< .вки і т.п .• я:кі більш 
пов'язані з діяльністю підnриємств аніж конJ<~ноrо 
nрацівника. 

Обrрунrовуtочн r.tрифні ста.еки nepшoro озряду, CJ1ia 
орієНТ)'JЩтися на пршtнятну для сучасного crtlH)' еконощ

mrrому D<'U)' тарифу u середній заробітній nmrп н, рів
ні 65-70 відсотків (ураховуюtm аиедбаність пор f)"ОаЯНЯ 
праці, низький ріьень opf"dнiзauil виробюштвз тошо) . 
Надапа Юрою стабілізації виробництва, oiднoмetrnJt нор

-• .. ,"""'.,.H'Ot базИ Ті ПOJILПWCHH>J орrанізаuії JІИробюпrrв~ 
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частку &dрифу с.11ід довести до заГЗJІJ>ноє.ероnейсько 
стаяда рту - 5-90 uідсОТІ<і.&. 

Ви одячи Чtt.стюt тарифу J:-Ін ріuні 65-70 вщсотків ро3о 
рахунок проектованоt вмичини тарифноІ ставки nершого 

ро рЯду водиться д T<tKoro. Наприклад. середня зuробітиа 
гt ата робітників nідnриємства за жовтень року, шо пере 
укладенню коле.ктиuноrо дoronopy, стананить 2 О rриuен 
Середній тuрифний розрsr.д робітників нrа nідnриє.мстві 

3,5, якому вілловіда тарJ.tфнпй коефіцjєнт 1 ,4. За т<t.К 
умов середня знробІТна плата робітн.J.Ік.ів nідnриємства, ше 
при едена до середньо! заробітної плuти робітників nерш 

го ро ряду, становить 178,6 rр11:вні (250 : 1,4). За зап мо 
ч. сткою тарифу n серед-ній заробітній nлаті, що nрийю!Т'<І 
олтимІІJІьІfу шукана тарифна ставка робjтниJ<а nершо 

розряду знаходиться в діаnазоні 116.1-125,0 гривень ( 17 . 
хО, 5 - 178,6 О, 7), бо в середньому 120, гри ень. 

Ро· ра.хо"ШІна НІКИМ чином тзрифна ста:вка за необ · 
ності юже буrи скориrомна на зростання серед-н-ьої за 
робітноІ' nлати робі1'НІtків за два останні місяці роботи. 

Виходячи · розрахунків, що наведені вище, на neper 
uори сторж щодо уктщення кодективJіоrо договору о 

на запропонув~ти тарифну с-ruвку nершого розрJЩу в ро 

МІРІ 120,6 гривні н мінім льну тзрJ-tфfіУ стз:вку найnро 
шої робоm - 111.0 гри-вель (за умови Bc'ti новлеННJі 
ріnні 92 шдсоткіu базо.ної тарифної ставки). Ш мінімаль 
тарифні ставю1 33 nогодженням сторін можугь буm о' 
чеm до колектsн~ного догоnору за умови відnовіди 

держ:' nні.й:, ( -mкож rt~лузевій j реrіональнm rарантіі 
мальноrо piвrt~ оnлати nраці. 

Під Ч:<1с uнзнuчення на лідлриємсТDі мінімшІ-ьних 
рифних ставок (nepшoro розряду тз нt~й_nростіwої роб 

слід 'F.tкож орієнrгуD<tтися H<J спіuві,цношеЮUІ останні 
'l(lJ<.ИM соціалью1м нормативом як Іініммьни 

'іИЙ бюджет. 

, OByiO'IJt обмежеRЇС'І'Ь фімt~НСОDИХ {0ЖJІИІ3ОСТеЙ 
rатьо nідприємств щодо з~ nрова 'ення мінімальної 
рифної ставки на рівні міІ-tімального сnоживчого бюдж 
ту, слід пере.абачuти nостуnове зблюкенн$1 pillнiu цих n 
казник1н і uжимти відповідні з од.и в цьому напрямку. 
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акий піпхід .віІmовіда між:ндродюш норм ~і меті ус

таномення мін.tм<шьної заробітноr nлати Рекомендація 
135 Мt)t.'НародноІ Організації Пpauj І 70 р.): устзнов
JІСЮІЯ мінімальних роз:Шріn оплати nраці повинно бути 
одним з елементін політию1 сnрямованої на боротьбу з 
біднісnо; основною . J тоtо ВСТё:шовлення шнмальної 
ПJІаТНі повинно бути н дання особам які працюють З8 
наймом, необхідного coui. JLьнoro захисту , rар('ІНТій прос
того відтвореННJt робочої сиlfИ і ·~-і зднтності до npuцi. 

На підnриємствах, фінансовий стзн .яких адовільний , 
пиво досягнении більшого зближення розміріu міні

мальної тарифної ст~вки і мінімального споживчого бю
дЖету ибо нu11іть nриведення їх розмірів у відповідність. 
Тому для всебічного обгрунтування міні."Імьноrо роз 1іру 
тарифних стц.uок економічні служби nідnриє ·tcтua мuють 
~йснити анмітичні розр х.унки sj'f"Ji sмьного споживчого 
бюджету lS регіоні 01бо скористатися розрuхунками, никона
ними nрофсnілковими орr~шами , н::.уковими акл~д ми . 

На завершеtmя вкажемо на необов'язко-вість uюсори
стання )' колективному договорі лок:tзникз (терміну ' ' \іі
ніwальна зс.sробітна плата" (' мінім01льна o11л<trd праці ") . 

іні tмьнз за робітн:~. nл. та - ue держзвн. соці<tльна 
rapaиriJ{. У колектиuному дого!іорі nідrтриємстоо ця дер
х:а.вна соuінльн~І rнрзнтіSJ оплати nростої, неJСВміфіковз
ноі прапі використоnується як нижня rежа для форму
вання таких показнІ1ІОВ , >JK (ісячна тарифна ставка робіт

ників, що виконуJОтЬ CitMj nрості роботи і міси ша тариф

на стввкп робітників 1 розр.я..пу. 

3.3. Традиційний nідхід до побудови 
тарифної сис ми 

3.3.J.3агал.ьиі основи тр<щJJu.ійноrо формуваншt тарJІфtшх 
УМОВ ОПJ13'fИ пр oJ 

Оснооою nизначеин.я індивідуально~ np бітної nл:\ти 
бул<t і залишається тарифна система. Скл щош осrdн.ньої 
на підnр•іє. tств: х усіх фор 1 власності і госп дарJ aНllil 
віJm:ОВЇд'НО ДО ЧІ-ІННИХ . Ю(ОНОд<ІUЧИХ <IK'ri 'H формуюТЬСЯ Cl:l-
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. sості но з доТрима~tням нор, s 1 rаран nередбаче 
закоио.а.'tВство • rенерм:ьною та rму~вими (реrіонал 
tm m) уrодnми. Як свШчить новітня. rоспод рська ПР<К1И 
ка, на пі.Еuтр•1є. tc'Jї)ax застосовують різноманіТІ-Іі ш.rосо 
шодо побудови тарифної системи. Разом з тюt більші 
підnриє:о.sств (особ.1 Іtво держаьноrо сек ора) дотрим 

ся 'ПІХ піпходів до фор (}'ВаННЯ тарифІШХ умов, яЮ бу 
· ю ~eRi в останню цептра1Lізовано затоер ену rnриф 
CИC're}.f)' 8 198 році,І 

Хараю-е,рна 1і озншиt - відокремлене фор tyuaннJt 

ртІфни:х ставок для оплати праці робітнихів і посацов 

окладів лля щ1лаn1 npnщ керіuників, сnеиіалістів і сл' 
боuці». 

Основними сКЛІUt<ШИ}Ш цієї системи є: 
- rіні шльна ставка з, отІКон JmJІ nрОСПІХ робіт (р 

біт нижч.ого рівня скл дності) , як була 8СТ8ноuлсн 

pwni, близькому до з-dгальнодержавної мініммьної • р 
бітної ПЛ3ТИ; 

- тарифні ставки nершого розряду дифереJЩійов ні 
рядом чинників (інтенс'І1.Вність, умовн праці, вид робіт 
що), що уторюnали так В<ІПУ вертикаль тарифких 
першого розряду; 

- тарифю СТ'<ІDКИ · СІ розряд!.! ми робітюrків дифере 
йоnанj залежно від складносгі виконуваНJ-tх робіт ('К.В811 
фtкщії), що yгuopюuamt 'ТаК nану· rоризоНТ'.urь тариф 

ставок (бо тарифні сітки; 
- схеми посадоІШХ окладіІІ керівюtків, сnеціаліс · 

СЛУ'.Аtбовців ! що побудовані змежно від складНості пас 
ви · обов'язків (квміфікації) тз rмузевої nриналежності, 

- єдИНИЙ тарифно·кваліфіющійний довід:н:ик робіт 
nрофесій робІтникіn і квшtіфіющійний доьідник nоС<Ід к 
ріnників. сnеціuлістіD і службовців. 

Наступність у засrосуванні за сучасн'Их умов тарифн 
системи зразкu 19 6 р. свід-чJtтЬ npo U: .аостатию nідпра 
uьоваЮсть за тогочасних умов та життєздатюсть і за ум 
C't'dHoWietm.Я ринкових niднocrm . О.rщочасио зауважп [ 

• Віло n сnно ІJ f!ІІТрМЬІІІІХ шsртійtшх. урядо 
11 nереСІ<ІІІ 1986 І> . 111 
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шо застосУ'fІ' юнІ ui ї исте\fи нині н е о· нuчuє ії про ror 
ОПUОtІаННJІ 1 . 
Сутr ьн t є те, що щІ rс:lрифtна и те t. повсюдно до

повнсн 1ех: н.із to t neperлSUiali.IOI тнких визначальних їі 

ра~етрw. )IJ{ \tію . Іальиі .tрифні стшжи (nершого роз
І робіт нижньоrо рі~н~ складності) . 

Мето.ІІИчні tt nра-кти'llіі питання визн. чення мінімаль
тарифних crctuoк ашклuдені у П~'Ті 3.2. Нижче розr
юnся тр;.unwі.Ииі nі.ахо.ІІ.И no дифереЮJінuіі ~рифюrх 

ІС1ПІІІОК першого розряду. сучuсJ.ш nрактика з uи шrтань 

пропозиuіі шодо її вдо коналення . 
• 2.дJІференцjація тарttфних к n ршоrо poзpяJJJ' }.І)11і 

ODJJa111 upaui робітників 
ТІЩІІИuіинии nідхід щодо побудови тар»фної системи 

ередбачає викорисmння кількох рівні!:} r.tрифних ставок 
pworo розр}ІД)', що бу а nередб. чеІі mрифною систе

ІD зразка 19~6 р. і u різних модифіющіях стосовується 
6аrа"ІЬМа підnри МСТВ3МИ. 

Відпоьідно по зuзН<t'-Іеної тарифної системи тарифні 
.ставки nершого розряду МІ!ЛИ дифереЮJіюватись • трьо

тарифоуrворюючІіми чинника m: 
) 33 фор f~\Ut оnлати nраці : окремо встаноnлю.вмися 

рифні crctutш дІНІ відр>ШНИК.ів (більш Бисокі і почuсо-
ІНКів· 

б) за окре.m rn професі.йннми груnами : ост<tНовтоють
різю рІВні тuрифних ставок з о ляду ЮІ nідвищену ін
сивність npauj окре тх професійни rpyn наприклад , 

18ерС11nНИкі.в або підвищену &ідnовідальність роботи , нап

UІІІІVUUІ, зайнятих н. високопродуктивн-их uерста х • бо 
l"'lf"dX; 

в) за умоn:щи праці: nередбачuютьс>І різЮ рівні тзриф

С'ГdЬОК ЗёUlеЖНо uід УМОВ Прrщі2; 
Для машинобудівни nідnрнємсТІ:}, наприклаn, були 

оьлен.і три rpynи тарифних ст вок за nрофесійюtм:и 

1 (IUjІIU"K YJIOU\}'H><JIIIH )1\ІЩІ ПJ)І\111 R І~(НІ/)ІНІІХ щ:,J ' ОІІ}'t' ІІ• '>І JJIIШ • 1111 • 

Н УІJІ , 111\ІІJЩ ' І' І , LІ)/1 . 1 ~ 11 ih Іі І J\ІІ ІІІ ІІ t1 ' mJIYІCR DI,ТUI.JIC IIIIJI Y)II;)LI 11\)'ІІЦ 

норма:ІNІІІ\ KUI•I.II C III.')/•'11~)1 LІ ' 11Щ<)І\ ІJ'ІІІІ.JІМ <>11 kT 
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rpyn ми 1 в~дами робіт, .яю д.иференuійован за форма 
оплати nраці, тобто всього п р дб ч, лося шість рівнів 
рифни СТіUІОК 

- neplllil груnа. тарІІфНИ СТііВОК ДЩІ CJJIOC<IpllHH 

р Іента.льникіD і nepcmпuudв щирокого nрофілю, я 

fІр<!Ц ють ни уюuерсапьно,tу устаткуD<!RНЇ і.нстр • Jе!П3 
та іюш цехів з nідготовки виробницmа nри 1ш 

тоnленні о об иnо ТОЧЮІХ, відnоnі.аальни і ск;нщm 
nрес-форм, Ш'rnмnlli, nриладдя, а-tструменту npat..rпщw 

обл<tд;нання; для верстатників на унікально ry б адн. 
я:к1 ~иrотомя:ють особмн~о склцдну нродукцію; дл.и сл 
ес рів-ре юнтmfКів, електромонтерів і нмадчик.і.в, які р 
\Іонтують , налагоджують та обслуговують особл аt u 

скл дне і унікмьне обладнання; 
- друга rpyлu тарифЮІ. ст-d.Ьок - дл>І верстатних р 

біт з обробІQІ металу і іншиJс tзтеріалів різанням на ,, 
лообробиих верстатuх: дл>1 робіт холодної Ш'l<ІМПОВ 
МС'Т':'\ЛУ і інших мnтеріалів; дІНІ робіт з виrотоменн.я ~ р 
rонту інстру tенту і техно,лоrі\rnого оснзшеиня; 

- третя груnа Т'dрифних стаІ$ОК - дJIJ4 решти робіт. 
Зазначимо. що дифереІЩіtщія тарифних ставок nepw 

ro розряду 3!! фОрМ<ІМИ ОПЛІ:ІТИ М Ж робіТJ.fИКі!МИ-ПОУё.ІС 
вию rn nередб, чувм. сь раніше піJочими (центр:~ ізова 

Ю1~ПІ) ~tрифюt ш умова ш для всіх рьо rpyn сї.Івок 
середньо ІУ на piuНJ 7 nідс01•кін· найнищ~ зu розміра' 
перш. rруп. ставок nеревшцувма друrу трGТЮ вішlов· 
но на і 21 щдсоткіu. 

У р, зі бережеЮVІ н. вмтх шо но розмірів ;mферсж 
uіац.І І rодиню mрифні С'Т'<НІКИ uизtшчені uи одюrn з · 
ся•шоіі тарифної ставки nершого розряду, .яка в нашо 

при:кладі ст-.tНовить 120,6 гриnні ДІІ}І 40-годинноrо ти 
будуть мати 1і1Кі зна•Jснюt (у rpиuюrx): 

перша груnа т.шок: 

з) мя робітникtв-по•шсоеаtкіu О '6 (120,6 : !6 2* 1 І 
б) для робітюtІсі.D-відрядн.І.fкіn 0,92 (0.1!6 1.07); 

рута rpyna С'nlвок: 
а) для робітн.икіn-nочасови:ків 0,80 (0,86 : 1,08); 
б) ДJІЯ робітнпюв-вщря.дників О 86 (0,80 І 07); 

• Сереаньоміся•шІІА фо11,t1 ро6011 ro ~to.cy, ro 111 () ІОDJІо• 



'J1)e'Dt rpync1 стаьок: 
а) .ІІЛJІ робtтяи.ків-почасоаикі.в 0,71 (120 ,6 : 169.2 : 
б) J1J н робітників-вщря.дни'Кі.в О, 76 О. 71 1.07 . 

За •mмiwнtx умов, коли nідприємств. сзмостійн фор
ть тарифну систе ty, н~nедею вище озн~аІGt диферен

uіаuіі тарифюtх стаІ:Jок nершого розряду та ··х розміри мо
бути прий1іЯті. (відтnорені) nовністю, чuстко1ю <~бо 

замін ні іиши tи . Це рішення onp uьовується під час ле
реrоворіь з укладення колсктІtоноrо .nor вору і крілто
Є'І"ЬСИ в останньому. 

Що рекомен.аується вра увз111 лі.n чnс формув НІІЯ "за
водської'"' систеш! .аиференціації Т'<tрифних с11 вок першо
rо рооряJІУ? 

Важне ю з:\ недоцільне повністю відтворювати ь .ко
.чеІКТІІВНому дorouopi колишню надмірну диференціацію , 

па значною міро10 мала ШТУ'ШИЙ араk-трер і була сnри
чинена недОJ і.кюо~и ь організаці\ nраці, що бу.ІlИ nрнтd-

ННІ пл ·tновt 1 економШі. Тnк, недоJІіки в орr.нізщії і 

нормуванні робіт. що никонушшис>t робітни:кями-nочзсо
ВИХ.1 ІИ, ст-dЛИ ceoro •шсу nраводом мя виділеЮіЯ тзриф
ІDІХ ставок nочасоnиків і rsстаноnлення бИьш низького їх 
рівня ПоріUНКНО З C'ntBK ІМ . .И робіТНt.іКЇВ-ВідрЯдtіИКЇВ . 

ВидtлеtfНя Т<1ри:фюrх стошок для nідр>ІдlfИl<ін і лоq<tсо
внкі.в недоцільне Ю< для підnриємств що ~ають високий 
рівень нормущ~н.:н~ робіт незалежно від форм їх оnл. ти 
(апже завnнтюк Юсть, інтенсю~ність nрнці за та.ких умов 
ОJІНакова), так і для nідприємств, що мають низький рі
вень нормування npaui (нn. жмь. mких зu сучС:Існих умов 
6іІІьшість . Отже, зн ознакою форм оnлати дифереЮІіація 
тарифних стзвок першого розряду в бі](Ьшості вяшщків 
НСВЮ1р3ІЩ<tНа. 

ВИК..'ІИКЗЄ cyмtt i.n np. D uрність ВИділення Т<Ірифиих 
ставок першого роор}Іду длн робітни1<іu що віднесеюдо 

пepwot 1 особливо другої гтрофесі.йн.~- · rpyn (верстt~ТНИІ<ів 
з обробки t ,Jлу. з<tИt-uпи на робот< з , олодної штам
nовюІ тощо). Cooro l.fucy це було u~шpunцuнe зu умов уні
факаuіі обмежень розмірі.в npe tій , н, .nбавок , випл. т, з 
отж н обхідності nевної nріоритетості в розміра ' сr.t
вок робІтників азначеlі.ИХ nрофесійних rрул . З ни:ніш -

fO А К- <ІІU•11 Т\l)tUI ..••. 



ю У'іОВ така п.иферснці:щія є скоріше проя.во f консе 
В<ІТИЗ. t)t 

Недоцільиоrо • нu паш normш, ШІфереюtіщія тариф
ни ставок першого розряду зн ознакою умов npaцj, ос· 
кільки npизnoДJfl'Ь до різноі' з n6солюn10ю вели•tиноlСt 
ко щенсації з<~ одн коuий ріuень аsідхиле.І-ІНЯ умов npa 
від uормал:ьн:их. Н. наше n ре:конання. комnенсація 
ОДНаКоLІі ЩОДО fШЖКОС1і ШКЇдЛJІDОСТЇ YMOBJ1 Праді ма 
буm однакова і 3дійснюватись у фор u доnлат. Порядо 
3ёІстосування доnл· ко~mенс.аціnноrо • ракт . ру DИКJI:ut 

но у розд:іJt:і 6. 
• • • Дкферепціац.ія тар~tфвя стааок робітЮІКів за см 

ністю npaw (квзліфікацією) 
Відnовідно .ао централізованих умов щmз111 np щі , .н 

зacтocouyuamtcя nоuсюдно tsклІо'!но до .1991 р .. заробі 
пл -ro за скла.аністю npa.ui (кnміфікацією пр ullіника 
цифереиц.іювал· сь :r.t дonoмoroJo Т'.tрифних сіток і ставо 
(відносно робітни.ків) і схем nосадов11х окл дШ (відносн 
керівників., сnецімістів і службовujD). 

Як уже зазначалося значна чнстка nі,nлриє rств як де 
жщтого -rn:к і недержавного секторіn nід чзс розроб 
масних тарифних систе 1 як і раніше дотримуються тра 
.ІІJШійного nir.txoдY, тобто диференціюють тарифні у-..о 

оnлати nр.аці за J.G. тегоріями nерсоналу та зберігзють, 
основному, колишні діапазони -mрифних ста~ок і пос<.щ 

8ИХ оющдів. 
Розrлянем.о основні положеНЮІ колишньої uентра:Іі 

вс: ної системи дИференціації тарифних C'n\BOK і л осадов 
окладw 111 взрі нти іі модернізацu в tежах трWUІційно 
nі.аходу). Ві.а:повідно до зазначеної систе •и стосовно з 
соЛЮ'ПіоЇ більшості робі'ГЮІХів ycu rалузей н· родного г 
подзрС'ІВз .аіяла шестирозря.дн тарнфна сітка з ді nаз 
но t Ісірифних С'ГаJ)<Ж ~рай11іх розрядів від І до 1, . 
об {еженоrо ncpcJtiкy робіт у мишинобуду~ Hfii , електро 
н~рrетииі. основно ry виробниU'1'1!>і чорної металурrН 
деJІЮІх інших застосоuуuuлис>t двоt додатк·Оuих розр>UІЯ 
сьом:и:й і восьмий. За умо~ їх використання дjалазон 

ференцj<ації тарифюІХ ставок т.шовив І до 2. Восьмир 
рядна тарифна СІТКИ, .ика була передб •Іена р:~нІше nри 

2 



нпнми цеНТр< ізоuанищt ttрифним.и умовами наведена 
а таблиu• 3.1. 

дJJференцІація тарифних коефіцієнтів 

(тарифна сtткn роGІтиик:lв) 

[ АрІtфІІІ рОІІ рІІ,/1}!. 

1 2 з 4 5 6 

=":.nи 1,0 1,0 8 1.204 J зsо 1,531 І , ОО 

,__. с~-
0,088 0,116 0,!46 0,1 І 0,269 СІІННІІ тари ЮІХ -

ІІІІфіЦjаіrів 
ІІаноснt 3р0-

]0,7 12,1 13,4 17 ,6 ІІІDІтарифних - . 
DФШіrнтів $ 

ТабІІІЩЛ З. 1 

7 8 
1,892 2,0 

0,092 0,108 

5,1 5,7 

Якщо місJNна щнімІ:І.Льна тарифна ставка робrm~ка 
oro ро3ряду .аоріnнюе 120 6 rрн. , то у рз.зі збере-

1ЕМІИІІ )ІёШDПІобу.пj!JЮІм л:іддриємством раніше .11іючях 
обов Ізкових тарифних умов , а саме, роз. ripi.a дифе.ренці

.• тарнфни ставок з< складністю nраці (розрядами). 
uференці.аціі ставок першого розряду за видами робіт і 
формами onлam праШ (для відрядни.кі.n і nоч.асов~), 
І'QІ1ИИНі Т'сtрифнj ставки (при 40-годикному робочому 

і з середm.омїсячним фондом робочого часу 169 2 
I'QI!. .I1JUI робіт з норм3ЛЬtmМJf умовами nраці будУГЬ та

(т-.tбQ. 3.2). 
ПЩ час розробки "заводської'• системи дифереJЩіадії 
рифtmХ ста~ок можливе як застосування тарифної сіт
' що наведена вшие, так і зміна її nа.раме1рі6 залежно 

ІІіц 38ВJІаНЬ, які uирішує підnриємство з<І допомого10 цієї 
ференщації. 

Виходячи з широкої виробничої nракn:П<И і результат 
укоаюс досліджень, можна запропонувати Юлька uupi-

1111iв wестиро рядних сіток. що відрізняються арзктеро 1 

DІіни 1"dрифних коефіцієнтШ (тdбл. 3.3-3.6). 
Вибір того чи іншого варіанта nобудови r.tриф~ої сітки 

3аІІежІtТЬ Від бt1Г<'ІТЬОХ ЧИННИКіD1 у ТОМУ ЧИСJ'Іі nрофесійно
іфІКШШіНоrо складу кадрів та їх бІWансу, фінансових 

О&Лнвостей nідприємства. Так, при тривалому дефіuиті 

uаліфіков.ани ющріu слід забе.злечити посилення nporpe-,, 



Годият тарифяІ таRк 1 ІІа ро!іотr з нормІtльІІимн мовпмк 11 ці 
мя машпиоб дівного підори мстRа (11 І'JШІІЮІХ) 

Перша rpyna: rюсарі-інстру {с:mат,няки і веrстатннюr uшгокщ\J nрофІлю. які праJtююп. rш УІ~іщ:рса І>НІ1І>fУ ус
таткуwннІ іпструм ННІЛ:ЬІІІІ~ JU ІIIUIID. UCXi" ІІЩЮ .Іt1ІІК•t "ІfР\ІU ІНЩrІІtІ ІІ(Щ ПІІІUІ11ІІJІ ІІІІЇ t1CnfiІJ~IIІ< 

Фi>tJM;t UIUШ11f 

m'ІІІІІ , ІІі tt!111Ї I{IlJI I • IflfX і С дІІШС ІТ(1С -ф рм, W МПЇtt , ПрИ!t.LІ.ІдЯ, ін l'J1YMCІrriь. Л()IUIUЛW f01 uбmщ· 
HtiiOfЯ; DCfl ТПfШІЮІ НІ УІІ1КDЛ1>11 , ry обл;ШН:ШНі. >tKI DІіТОТОМЯЮ'Іl> ОСUМИ&О CJUI~I\JIY пр цукціІ\t, 
С!tЮСІІрі•рСМО ІІlІІІІКІІ, (ІJІІ:ІЩЩ\ІЩtttрІ! l':t 11' ІШ('ІІtІ.:И, SІІС.Ї }')\!МОН\'УІІІ11•, IIMOJ rottЖYK1'11 • Г.І nficлymнyЮTt. 
ocofiJІІttю KJІU (ІІС і у111кr ~ ••ІІС: (1fut іl • 1ІІІІШІІІ 

Вш !WІІn 1 К4 
_____ _. Пo•racoвtt h_n 

J'YnІ fТ'УІІ!І : 1\C:j)C ІПІІ!"-'11 J'C1fiiт 'І n6роfіКІІ МС1~ у Т11 Їtlliiii'X МІІt'І:J'ШЛ\11 J'Ї'ІІІНІІЯМ 11 МС:ТІІJ\11nбро6НІDС DCj)CT:JТ\1 
роботІ! XOJI< !Щ Ї WТ:tМЛ•'В ЮІ MCJ3JlY І іШUІІХ Mutcpltлiв: ІІЛЯ f\Oбlr J Dlff\.) М~НІІіІ і j>СМІJІІТ 
ЇІІ "IJ'IYMC: II>J)' і ІС:ХІІІ 1JЮІ"Ї'ІІІОІ11 ОСІНІЩСІІІІІІ : 

ПоІІ.t ош1 
Форма u1m.ant 

Від ~II;J 

Cpt:"NI груnа : решта робіr 

Фори:~ UІІJІ<ІІ11 



Таб-tUЦІ/ 1 

Варіант І. Проrре Іtвпе абсощ тuе • JІi.l:wo е ро :тattWІ 
тарифШІХ коефіuі нтіа 

Тарифні розрЯ)]'Jі 

і 2 з 4 5 
1 ,О 1,13 І ,29 1,48 1.71 

0,13 О.lб 0,'19 0.23 

13 о 14.2 14,7 

6 
2,0 

0,29 

17.0 

Габлrтя 3.4 
Варіант 2. По ті ue абсошотuе і реrреспвве відносне зростаtІRІІ 

тарифюtх коефіuієнтів 

r і!рифю ра.1р11ди 
1 2 3 4 

1,0 1 2 1,4 І G 
о 0,2 (')2 0,2 

20,0 116,7 14,3 12 'і 11 ,1 

ТабІІІІLІЯ 5 
рІuт 3. ПроrресІrвІІе абсолютне і nостіііІІе відносяє зростз ІfКЯ 

тарифни коефfutентів 

Тарифні розрядІ'І 

І 2 3 4 5 6 
1.0 1,1 1.32 І ,52 І ,74 2,0 

0,15 0, 17 0,20 0.22 0,26 

fi 15,0 15,0 ~5,0 ,- ,о 15.0 

Таблm~я J . 6 
Варіант 4. Реrресивне абсоnю1'не і відносне зростання 

тарrсфяІt коефіцієнтів 

ТарифІІі PQ1PЯJ.tl.1 

І 2 3 4 5 6 
1.0 1.26 1.49 1,69 !, 6 2,0 

0.26 0,23 0.20 0,17 0,14 

26,0 J 1.},4 10.1 1," 



сі:і т-с~рифиих оефіuі нтів відповідНИХ р зрядів. Водноч 
ефіцит . tмокващф1коuаних робітників і 'і;• висою: rurин 

ність можуть бути лсзtJою \-tірою усунені (стримані) nідви 
щення 1 тарифних хоефіuі нтів нижніх розрядів. 

Під •нtс розробки тарифно1 сіТЮ! для ліаnриємства 
нестійким фіяаисоmtм станом слід м ти на YJSaзi, шо 
йекономі ІНішим є uаріант сі ки 3 nроrресиnним абсо 
ним і ві.дносн:им зросташіЯм тарифних коефіцj&нтіu. 
е в uій тарифній сітці числові n раметри (коефіціє 
розрял: ми основної маси робіnmків (2-4) мекwj, 

в інших варіантах, що наведені DJrщe. 
Вод;ночас ,слід n.ідкрес.rmти нодоціл.ькість nостійно 

використаю-u~ тар}Іфноі' сі'ГКJоt для вирішеПJ.tЯ nото 
завдвнь. nам'ятаймо wo основне nризкачення тарифи 
сі'11<И - це диференuіаці.я: тарифЮtХ ставок залежно в· 

Об ЄКТИВНИХ, 311ГМЬНОВИЗНЗЮ1 чииfіИІ(і» - СКЛІіІДН 
nраці (nаліфі:кації робітии:кіn) і відnовідмькості роб· 
ом:у маневр~ання тарифки\іИ коефідієктами допусти 

1UWle в nевних, розу mих ежrос. 

Особливо слі.n акuентувати YDaJ'Y фах.і.Іщі.D на необ · 
ності вр ування nia час формуваНЮІ внуrрішньовиро 
и:ичоі ("заьодсь ої•1) -гарифної сіТЮf так з аноrо ' поро 
в.ідчутносn' . Під НІі t розу rіють ~rі.ні\1ально необхід 
(н:ижиій) рівень відЮннос'l'і м.іж тарифними ставка 1и р 

бітників суміжних розр.ядіu. Якщо на nрактиці факти 
відмінності в рівнях тврифн:.:и:х сТ8_вок нижч.і з~ ''nopir в· 
чутності", то така тар-ифwа сіт'Ка неадекватно віаобр 
різнищо ~ скла.пності праці (~аліф · 'аціі) і не забезnе 
об'єктивну диференціаці.Jо тарифНl умов оЛJІати пра 
Якою має буrи величина - порога відчуm:остt "? €дпн 

.цум:ки з цього питаШІЯ серед науковuі.в і прахти:ків н м 
Проте більшість вважають, що nелпчmнt "nopord ь' 
ностj" як мініммьний рівень від.,tіниості м.і.ж тарифюt 
ставками суміжних розрядів, не nовинна буrи нижчою 
І О відсотків. 

3.3.4. Дttферепцjадія посадов · ·о '3Дів керівuJ · • сое 
лістів і службовців за с.кладністю пр ці (к.валіф к.ацІє 

Один з найпоширеніши. нині nідходів шодо побуп.о 
пос;щоtшх оюr дitJ керіumrк1в, спещwнстіІІ 1 службоnuів 



використання дJНІ диференні ції оnлати nраці з с na.a
Ricno сліввідношень JIXJi передбачені раніше діюЧRм:и 
аентралізозаиими pШJer01.>1. ш. 

Проектуьuния розмІрів nосадових окладі» аіJmо~ідно 
10 цьоrо метоJІУ передба\Іає: 

а) визначення мінімальної тарифної ставки робітюtка 
nepworo р03ряду за кол:и:шн:.іх і н:ині.lшіі.х умоn; 

б) віJІномен:ия пропорцій у диференціації оклщdв з 
WU)'88нкям nіввишення базової тарифної ставки. 

Ві.аnовідно до умоь onлam nраці що ді.яJ11.1 на nоІіаток 
91). років, мінімальна годинна тарифна ставка робітника 
nepworo розряду в мишинобудувинні нunрик.пнд, стано-
8ІJІ8 О SO крб., а місячн - 86,6 крб. (О 50 х 173 1 де 
173.1- середньо. tіС.И'!Ний фонд робочого часу np11 41-rо
JDІННо у робо аому тижні). Припустимо ,, шо місячн. dкі

а тарифн<І ~.tDКИ робітнІ.fl<~І nершого розряду умо.в
воrо машинобудівного nідnриє {ства становить 120,6 
rрнвн:і. разі збережепня дИференціації тарифної части

ІІИ 3аробmtої n:~ати кер~ників, сnеціалістів і службовців 
баченої р иіше всmномеиими схем, м:и їх nocuo

OJCJІШliв 'l'".t з урахув~нням підвищення базової тариф
С1'3ІSКИ, нові о.к.л:щи з вибірково] номенклатури nосад 
~ fа.І(И)Ш табл. 3.7) 

ЗазначениИ метод - лише один із 'ІОЖЛИ:ВИХ nіnходів 
иференці:щії посадових окладів за складJtістю nр;щі 
'фікаціl). Застосувакня його виnрешдане, на ду tКУ 

uropa, тільки на nерших e'rnnax ринкової 1Р• нсформаuії 
оноиіхи і лише з огляду на необхідність постуnового 
стосуваЮUІ до нових умов формування nponopuiй в 
аті праці. 
ОJІНаче з то•uси зору стратегії докорікної реформи on
пpaui це wлях побудоnи Т<tрифної частини неприй-

118'1ИИЙ з оrлІЩУ нu таке. Раніше ді.ючі тарифні умови 

чали фактично дві n·•ралел:ьно діючі тарифні систе
' 1ІКі недОСТ'dТНЬО поu'язннІ між собою з то•rки зору єд

JІОСТЇ в оплаті рІвноскл дної лр:щі у розрізі галузей н род-
1101'0 господnрства і ка егорій прuцівників - n систе ІУ та
фних cr.woк для робітникllі і схеми noCJ до~и ок..rщдів 

._DіІІІНиків, сп uімістів і службовl.ІіБ. В останні бу t ак-

-7 



Таб.ши 

Ро'!р3. t ок 110 " ОІUІа.ІІІІІ ужбоrщІв у р~1І збереженu 
раНІше дІюІІоі диференціації тарифних умов 

f1 M'l\lf 
оКІІап Ju pEL • 

·нішс діюч11ю 
о .:мо . крб . 

KocфitJktІІ 
crriвDJJnt • 
HICIIIOf J 
мінімщ щТі 
тарпфв J 

СІЗJІКІІ pvбtT
ID а neptuP-
ro~ ~~ 
(J·p.li.:~6) 

3 

90~ 120 1,04-l 

ІЗО-І О 
120-140 
110-130 

270-320 

270-320 

300 350 

4,19 



рОНІ ПІДХОДИ ЩОДО І(ференUіІЩU Т р~sфни UOK 
ос:uови окла.пів . 13:1<. якщо о тарифю х сітка lVIЯ on-

npaw робіпшків передб<tЧU ося rтporpe яuне рос~ 
ставок від розрнду до розряду -то n схемах noc цо

оuаІІів зростnННJІ perpecІmne. тобто з nідnиш:~нням 
·•WDIOC11. лоса.ао1ш обо 'язкш с ужбовШD 1 ок;нщи 
IIIDLIIWIJYJCІTh(:я \Іекшою tірою . Ue лоро ріІшяйлівку j 

возволяє pe<t'liзyn<rпs нринщш О.ІІНіt оuої Orurlj'fИ за 
ІВDІІІІІD однаковоі складності . Ось 'IO~ry не вв. ж. 10 341 

ВrJ'РіібнІе вi.lrrnopюnaти і Н<Ід<1Лі зІtЗн ~ею рифні у"овІІ 
,_.,... ... npaui керівюн<і.в, сnеці. mcтiD і службоnuі.в. 

Нижче DІІКЛ~еНІ д~нкі пропознці1 щодо проектуuання 
8ііІаіІІНС)ШІ:НЬ У pi.PНJrX OПIJ:rt'Jf Пр. ці кер· ЮІКЇВ і nідлег-

та .ІІИференцj,,nії окла.аіu слеці<J.Лі тіu які мо ь бу-
внхорист.tні пpJt удоскон. ленні т:tрифю у tов олл ти 

керівюІкіts , слецj, істі.е і служб DWD на б)' 

ідрізня ться віlІ 
D\t COIUiM рЇDНе. і 

:CitiWOIO~ І ВІДПОhІДМЬН() Ті, ТОМ)' nон \t:\Є і ВИЩе ОПЛ8-

ір)' -r.-tкoro nереuищення ьнзН~t'Utти. однознач-

~ІВе<ОКt:>КJШ.,ІІФІХ<шано о rтідлеrло о ноuюtна стuорюuати у 
aiiOJ~Шt:>ro заwк меність у tщконttнні більш Аідповідпл ної 

ІІМІІІіtmи _ якою ) ~· .rrінськ;~ діял ніс . ct u другого - tt

t•вuc.uжeІDC'FЬ )' профссійно-киuліфік шій ному з ростзн на. 
ннuя в зapoбirnj}f пл, ті керіtншкіІ і nідлеrло о може 
неве.J икою, якщо рі:Jниця у КЛІЩНості nраці незнuч-

Оанак вона повІІнна перевищуезтн " nоріг віІ:t'Іуrно ті 
і80С1l'ІНИJІ заробішої n u. t. Н<юриюнщ якщо ІJ \щQсТр<t 

ьннw є робітники вищоrо (VIII) розрму, t "nopir 
і8ІІІЧУІ1Іl1ІС11" аноtІить І О t~ідсотків , то upoбirn<t nлar.t 
а.а,.,NМІ повинна nеревишуп:;ТJ1 оnл, ту лр~ висококвмі

І!Ьtованс)rо робіnшка ПJ иб r1з.но Н<• 12-15 uідсоткі . я. 
може:. б 'І' ІІ більщ uід:чутною якщо бшьwується 

У СК..'Щ!tНОсті ГІр:Щі Між м. ЙС'JРЗМИ і робіТНИКА\111 . 
ВІ.11011пю так ж •р· yua·rи умоuи і зм.jст пр;ші керіuии
~JtИ»остt І!Иробни•1о о rtpottecy. Наrtрикл д, у taco-
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uo.1y оиробниuтuі орrзніз ці>l роботи є nотоковою. обслу 
rовуеання центр Jtізов ие, ритм виробниитва ьід M"'tt'"1'f''j• 
з ежить дуже мало . Тут розрив у зttробtтні nлаті і зок 
p~~u в тарифній її частині ~оже бу:rи незнз'ШИМ (12-2 
аШсотЮ.в). Прот~ в одИНочному ексnериментальному ви 
робниц і результат діяльності ділJ>.ниuі nовністю зал 
жить від майстра, його кваліфікації акти:вності, організ 
ваності. Він ПQDИ'Нен брати участь у мануванні виро 
ющтва, виконувати фующі.ї техналога nостачальника 
т.n. За таких умов заробітна nлата 1айстра цілком засл 
жено може nереВИЩ)ІD<1.ТИ заробітки найбільш кnаліфік 
naюrx рQбітииків .а.ілJ>ниuь н:и 40- О відсотків. 

За аналогією з майстрами можуrь установлювати 
cniвniJuiQmeння D оnлаті nрІЩі керівників вищої і сере 
ньої ланки, керівників функціональних підрозділів 
підnриємствах. 
Що стосується диферсІО.І.іаu.tі' окладів сnеціалістів. 

1УГ требз 3Важити на такі обставини і врахувати такі чин 
ники. 

Праця більшості спеціалістів відрізняється висок 
складніспо розМе1'ітrям змісту, підвищеною відnоJ3і.а. 
ністю за кінцевий результат. Взагалі працю спеціалі · 
tожна манувати і нормувати (за аналогією з працею р 
біrnи ), але це, ю< nравило обходиться надзвичайнод 
poro. Тому nід час nланув.ння чисельності сnеціWІістіu к 
рис'l)'JОТЬСЯ методами укрупненого нормування, nо13ся 

денна їх робота, як nравило, нормуванню не підлягає 
регламентуєтьс)) посадовими інструкціямJ.t, індJ1відуальн 
ми планами роботи і вказівками безпосередніх керівни · 

За таких умов nраця nереважної більшості сnеціал:j 
оплачується почасово на основі місячних посадових о 
дів. Тільки невелике коло nос3,д сnеціалістів, які ви:ко 
ють несЮІадlіі роботи шо повторЮКУt"ЬСЯ, може буrи л 
реведене на відрядну форму оплати праці юа.цо це е 

номічно nЮІравдано (редактори друкарки, креслярі, 
піюІ3С:ІЛЬяиюt тощо). 

Під час ветаномсиня посадових о .кладі в спецtалt 
головна методологічна складяість nолягає n опmміза 
дифереm.tіації оnлати nраці з::~ складністю і ьідповід· 
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ожн,. звичаttно. орі JП)ІІ)• ІСЯ н• раніше в 
ЗСІИ еми ПОСЩІО/:jИХ О:КЛ~діВ, Проте СJІ1Д ВрВ

:ІІуВ31Н , по-перше. що 'значею схеми істять елементи 

· йлівки і не з. бе пе~І)'Ють об' КТИDНОЇ .пиференді;ш[і , 
по-друrе, що ч· с ~носить сuої корективи . мінюютьсJ.І 

_.ІМtІІСUії спеw~лісті.D, мjр. ї відnовідальності, деякі поса
SНRКаІОТЬ бо укруrтнюються з'являються новІ змtню-···-··d значущІсть оr<реми посад. Тзк., нзnрикл д , під 

8)ЬІНІОМ ринкових відн И1і ьюrик.rн• необ іднjсть ~,;тuо
служби м~1ркети нrу, зрослn зн. чущі ть і nрестиж 

l'iVIrrn!IIIW'piв , фuшнсистШ е·ю.>ноwсті.Іншаліти.кШ, юристіІJ. 
це слід ураховув ти при вирішенні практичних n.и-
01ПВаЦі1 nраці сnеці<.~JІ і сті.в. 

етодолоrічно процедуру диферен uінції nосадоних ок
ІІJМІВ спецімістів СJ(ід 6удуD<1ТИ т;)К ; 

І. Сnочuтку слід рuюкуu:пи nосади спеці<шістів за 
СКJІІІJІІn· ,стю пр:щі і віпnовідмь ·стю noqJfHttюч:и, н, прик

• 3 КОПЇ.ЮВ.1ЛЬНИКІА або ар іщtріусн і ttKiH~JY IO'IИ nро~;~ід
КОНС'Гр)'КТОро t . Утнорюється свого роду кваліфіка

а в~бина. шо '-Uc tть, наnрИЮІад. 12-15 сходИНок. 
Верппо сходинку тобто оклад nровідного конструкта-

• неск.tuно зіст.uшти з оЮІа.ша й-І кepinmrкin вищої лан
. Так, порівняно з окл до 1 roлonнoro конструкrорg ак
провідного конструктора може бути мен1Ш1м н 20~30 

8~ІІІі.ІІсоtх:·ів. Необх.Шність дотриманн:>І такої дистсtнu.ії зу~tов-
111 , шо при всій скл:щності роботи провідиого кон-

84ІQІJІС]rора робо1-сt rолоuн()Го конструкторн є ще складні-
10 і вшnовідапьніщою . 
8нJооо кnсаліфі.каці Й1-І у пос<ІД спеці<tліст.t за рівнем 

8JaDJ118'1H праці слід зістdwІятн з оnлятою nрнці робітникз 

оаіаноrо кваліфікаційного рівня. Tyr об єктивmfм і
може ашступати •І ас, необ \дН1tй дпJІ nідготовки 

8-c:ne~u·:uicтa і робітника . 
Припустимо , коnіюв. ьник треб в•Іити 11 років у за

оосвіпtій школі і ще півроку н~в·tати етоІJ.ів коnі-

10ІNUІІЮІ ТсІ інших с лутІШ трудошt. навичок . Таки t чи-

.• ~..,••· уса nі.дrотовю йм є 1 & ,5 ро~. 
риблизно стільюt само ж час ІнtТр'tЧається на підrо-

ку робітни Ів .facosи nрофес1~1 JJJ розря рокіu 
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нав•r. ння fl wко і і З р ки в ЛТУ; 11 рокш • шкот 1 

рік у ПТУ: рок і u у школІ, І р І к у '1 ніuстоа і 2 роюt пр. к 
1 ІЧНОІ о о щ . <.~КИ\1 •щно\t оклал коnіювмьюrка 10 

H:t ВЗЯТИ H:J ріВНІ mpstфHOЇ СТ<ІDКИ робі НИК<t І 11 розр>ІЛ . 
ат за Jщнц ком ус-rан uл ються оклпди сnеціаціс 

тш з ура ущ1н1-tям uiJl tі.нностеи скл, дн сті j uідпо~ід· 
ності poбtrrи . · onнoro боку, 1 ' ·п орогн відчутно ті '' 
· бшьшенНІ робІТНОІ nлати , 1 другого. 

Н:1 пр. ктиці від Lінн ті u ющда спеціалі<..."11ІJ .ІІВох с · 
tіж.ни · nосцд (технік І і те н ік 11 кптеrорії. Uг..кенер-ек 
но,fіст І і інжен р-екон міст 11 категорії тощо) 'щють 6)· 

-t u інтерuuлі uщ І 0- 15 до 1 -20 відсотків . 
Розр блену т.зк:им щ.mом шк· ry <Ібо с ему noc:.:щous 

' . діu спеuі<.~лістіu с.лw розглядатинк систе ty мініч, . 
ню: оклпдів . Фактичний ОКЛ(ІД к нкретного спеціаліс 
. 10 буn.І ищим ід .мінішшьного рШня ( І! ме~ш 
зuаноt " rшлки'') ура умння ~ ситуаulі на рию..-у npaui 
особистих >І:КОСТ й і · аслу1· прІщшн июІ, його ззвn . 

'etfH>І і НІшруженості rtpau.i . 

З. . Нові (нетра;uщійІІі) п 
о побу ов~1 арифноі с 

З.4 .І. Гв~кин Тf\риф : основ11і по оження , фєрІІ 
вання, ІІереваrІt 

д свШ астосуваЮІ>І гнучкого тарифу, суrнІСТh яко 
розrля~ється в цьому poзlllлi , заnозичено з арубіжн 

прзt..'ТИ..КJt . еітчизняніl практиці ного · астосуuзння н 
поwhрене. Прот~ гнучк ІІ й rсtриф заслуговує нй більш 
роке з стосув. ння '3 оr'ІЯд)' на його nевні nepe · 1 

Нё\С<.ІМПеред з 'нс є to. з ЧИ\1 nоu'нзан н nоява т:ж змн 

rн ч 'ОГО тарифу. 

З.t начимо , що до 60- рокіu ни нІшнього столітrSІ тра 
ДІЩЇ Н И М 'АСТОДО t СїИМУ ЮІ! Н НЯ зрост. ННЯ ПрОдуJ.."ТИ 
ності npnui р бітників бул~ відряднtJ форм:J оnлuти їх пра 
цj . Проте u умо ах су•Ін но1 ннуконо-'Т'ехнічної револю 
uщрядня форма nостуnово втр. ча сnій ~1 0 ьуючий uпл 
H<t бітникіD . Л р ведення ж робІтниюІ'І на лочисо 

f)2 



фор оn.ІюТИ, не nо~'язану функціонал но виnуском 

nрод)'КUІІ , сnрюfє, як сnід 1 ть сnецімьні дослідження , зu
rостренню nроблеми зростанн я nродуктивності праці . 

За таких умоu с lоtсни і менеджмент uи~ушеюt:й уJош
новІ Ш.І1ЯХИ і методи ст.имулюІ:Snння зрос-nІНІ:НІ нироб

ІІІІЦТ83 в умова. , коли ло Іасов, форма оnлr.ти nраці з оr
на об 'єктивні обст:ши.н.и СПІ Є єцmіО придатною 1 . Од

ІDІМ і~ напрямів вирішеЮJя nротиріччя МІЖ nоЧlІсово 

мою оллё.Іти nраці і потребою стимулюnання р с-
1ІНЮІ про уктиJІності nраці стало nосилення стимуmою

чоі ролі Тс:Ірифної заробітної nлати нн осноnі застосув, ння 
oro Т3рифу. j 

С)"І'Мість концеrтціL rн:учкоrо Т'<tрифу поляrає ось у чо
. оскільки r.-tрифна заробітна nлата становить основну 

· арсбітної плати роШmик.ів. вона може :використо
вува11Іся як активний елемент систем-и матеріального сти

вання. lJW.ІИми слов.1 ш. тарифна заробітна плата 
nовинна І~зяти на себе ще одне "навантаження": поряд з 
вихонаЮіЯ r основного завдаІ:fНя - дифереЮlі:щіі пл tтні 
ЗаJІежно ьід с:кл;щності лрuцj і стимуmоваm-tЯ ростnння 

іфоощійноrо р· ня nрзцівю1J<ів, вона має сти мулюва-

111 і ін.мвідуальні резудьт.-1ти іх np· ці (виробіток). 
На основі конuепuії гнучкоrо тарифу , яка в середині 

70-х років з,, ял·) І.lільи.е міс є в теорії і nрактицj орrані
• заробітної nmІти , англійськими спеці· ліст<І іИ булс:t 

зроб.'Іена так зв~на динамі ІН< моде.п.ь ззробіТJіоЇ п ат~1. 
о з цією ·tоделлто т<Іриф мнє нести основне стиму
че нав. нт::tжеюtя . З< олтимзльиу структуру заробітної 

DJІant взятJ структура, що має такі проnорu!Ї: т.tриф - 5 
ІІІJІСапdв nеріодична n ремія за іНдивщуальні досяrнен-
111 10 відсоткіn і npe ія за результ.tти ціЯJІЬності nі.ІОl

рнємсmн в цілому - 5 відсотків. 
Кожно. !У з елементів стр ктурн робітної лл, ти .відве

ена пеnна роль в систем і стимулюnа~я . Тнк т· риф по
винен зао очуnати nр:щwнихі.в не тільки до збереже~и 

е JІосJІТнутоrо рівІUоJ виробітку і якості. <І it <.~лежати від 
х. Періоличне rтремі.Jов< н ня має стимулювнти пра цін-

І "іІ) \) 1fl L СІІС'ТеМІІ ~apoбri'IIOJ І ІJІ~ІИ" 



ЮfКlЬ 40 ДОКЛадаННЯ Од.'\ТКОВJІХ ЗУСИЛЬ , ПОВ ЯЗ< tOfX З ОС 

SOЄHHJI І НО~ОІ ТС НІКИ І ТС.ХНО.ІJОГЇІ , )'ІtрОШЩЖеНЮd\1 HOIS 

фор 1 opntнi~. uii пр ui, оnолодіння ~ у нжними ирофе· 

сія'v1И . nри омами роботи тощо, шо зак;щ.амоть б. зу (ос 
НОІ:JУ) ПІдвищення продуктиuності нр~ЦІ . 

Пре І[іJОваюrя за nідсумками nіял:ьиості підпри ~tств. 
u,ідому , нн думку розробникШ дин мічної моде11і з:.робі 
ної плзти, М(1Є nереслілувати д.sі tvteти - стимулюв н 
колектнlJНИХ зусшгь за nідвищення nрибуrковості і вих 
ванмя персонму в дусі сnівробі'ПіИЦТВ'І з фірмою. Пр 
цьому nрипуск:.єтьсн , що JjCS зuзначені елемеfl"П·І струк'І}' 
ри '}зробітноJ nл. ти тісно ло~'.яззні tіж собою і дин міч 
но з tінюютьсн. Так у разі досяrнеННJі прttці.uнихом но 
ustx більш високих результнтіn nраці ~ioro тариф ncper 
ruшається і підnишується в роомірі, шо доріDию пері 
цичному npe 1іюnанню, н:юrn стм tулюваn їх доСJІгнен 

тобто на І О вЩсоТJ<.і». Знову естаномеюt ntриф заохо'І 
до збереження досягнених результатіJ). Одно•І<tсно пер 
праціJзн.и.ками стзмяться нові завдання \х досягнен 
стимуJПоєтьсJ.І періоІІИЧЮfМ nреміюваииям. У цьому п 
ляmє суrнjсть динамічної моделі ЗfІробітної nлити. 

Одюtм з варіантів використання коJШелції rнуч:ко 
тарифу дJlЯ ІНірішення проблеми стимулювання зрос: 

таиня nродуктивності np, ui є система контрол_ьов~но 

денноrо виробітку. Ця систе~а була розроблен' фр· 
uузьким економістом Г. Лажу. ні nон д 30 років то 
Згідно з нею no кожно sy квwtіфіющійному розр,щу nста 
ноВJLЮються 11ри рівні тарифних сmtвок залежно від ви 
бітку робітник· • : нормальний, що Х<1рактер11зує сере 
р~ень інтенсивності np ці; низький - нижче 95 иідсо ·· 
норми; високя:й - понад 105 nідсот.к.іD норми. Критері 
дИфереиціаці] тарифних <mІвок у меж х одного розр 

CJlyryє nродуктиuиkrь праці. Тарифна стаІЖ<І n mно 
еrься терміном на 3-6 'Jісяців. Післ11 закін•tення зазнuч 
иоrо nеріоду nрифн::. стзвк. nереrмдзється_ з ура 

оонням nродуктиtsності , що досяrнени робітником u 
'mнньому квартм.і нбо rtiвpiІJ•-li. 

Якщо uиробіток близький до норми і ст.tиоuить. н. 
рнr<..'Шд, 95-105 нідооткіtі. робіrrникові uс·ruноuлюється 
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Т.WІФ, що :ш· · одитьс>f u середині діаnазону тttриф

сmвок. - так зв ffЗ ~рифна стаnкз з кваліфікацією. 
У разі, коли виробіток у . ш:нулому кв.ртм.і чи ~річ
С'ІІВовнь у середньому більш >ІК 105 відсоткін нормя , 

встановлюється "верхній' рівень тарифних 

вilmon· oro розр,щу що на 5 nідсотків перевищує 
за кваліфіJсзцієІ<> . У разі , t<OJD1 ріnею. виробітку 
9 відсотків нор ш. робітникові ветаномюється 

~ооlМ'' ршень стзвок , якиИ на 5 відсоткШ нижчий з1:1 
ІІDІІІФfІУ ставку за к:nаліфіющіє•о . 

Система контрольованоrо денного виробітt<У має рtзні 
IIRniiAVІI'U (різновиди) - заохочувальні і незаохочувалJ.н:і. В 

•uc•мv випадку заробіток робітника складається з тa
f8ti)Rttй частини та різноrо роду зао, очувальних виnлат -

сrь nродукції, розJ.ІlИреНRЯ зон обспутовув ння, cy
IIIDIIOIUUІ професій тощо. В друго. fY nи-ntІДКу заробіток за

лише ВІД rодИІі1іОЇ тарифної стпвки і загальної 
~ЬКСJІС'П відпрацьоuаноrо часу у зnітному періоді. 
Ік виnливає з щойно зазначеного, система коІ-tТропьо

векноrо виробітку, - де своєрідний комnроміс у 
8ІІІІІІІеИJ:tІ проблем орrаніз1щії оплати nраці. Вов1:1 містить 
8CNOJПR lDIOX фор f .заробітної nлати: nочасової і віцряд

З oJDCoro боку "ПіКа СJ-Істем ~t nрийнятна і приваблива 
робЇ'І1UІК.і&. Вони отримують достаппо гар~lіТію дохо
Одночасно uя система сприяє зближенню їх статусу з 

118ІW:ow СЛ)'Жбовu.ів. З iJm.Ioro боку система контрольо
енноrо виробітку nідповідає Штересам роботодав-

аа.е вона дає ІОЖJІНІ}іСТh стимуmовати зростання ви
раІИІІ~у 1 одно••асно контролювати витрати на заробітну 

пов'язуваn:І їх зі з Uнам:и nродуктивності npaui. 
3Іа:ВІЧІІІМО, що розrля::нуm вище система, nридатна для 

ІІ'ІІМУ:JПОWtнЯ праці робітникіn-почасовикі.в, але за умо
ожпивості вимірюваІіНJt nродуктивності Т'd впл.иву ро

ІіЬDків на їі ріьень. 
tаблиuа 3. як nрик;щц, наведено тарифні ставки ро

Іh!ІІІКів omti ї з американських комnаній, що .mференці
по иерntкмі залежно uід складності робіт і КDалі
необхі.аJІОЇ ДЛЯ ЇХ DИКОН3ННЯ, і ГІО ГОрИ Онтал.і -

ефеІК"muності пр ці. 
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і І АерТІІКМІ 11 1 СІІ.~Н 8 СК р 11~11 МУ I!JII'IUWI 

.4.2. 
3.4.2. 1. 

рuфна (n йо ) сш:тема оТІЛQТН праці 
.утн/сть ,. ІzрrІЗна•tення б тарифн і 

ОІtлати npat(i 
З розширеJШ.Ям еконо. очної сз ІОстіІ но 

ємст~, удосконаленням мехин.ізму rоспод. рюD. ния 
прпнциnах госnрозрахунку, а оообJШво з nереходом 

рин:кових відносин неефективність організаціі з, робітн 
nл. rn на основі uентралізовnного план.увзнн.>І та жор 
тарифної системи стма очевндною. 

Це сnричинило noяny наприкінці 0-х - nочатку 90· 
років на nідлриє. tствах та в орr<t.Нізаціях колишнього Р 
JVІНського Союзу так зnаних безтарифних систем оnла 
nраці. Одю1 щ з nерших Т'сtКі системи зі1Провадили коле 
ТИJНt Ве1.111<інськоrо комбінату торговельного обл;щн 
(Мое овсьК<І обJJ.асть) та МНТК • Мікрохірургія 
(м . Москва). 

Сnільними длн кuзвани.х їd інших анмоrі1;nшх 
рифних систем олл.ти nраці є таке: 
- у рівні умов.и ставляться робітники і СJІ)'А"бовuі, 

. , ск. саnуються стабільні тарифні ставки для робіrnн 
1 nocaдoui оклади для службонців · 

- установлюється Е'дИНИ для 

заробітної плаm ДJUt nраціlSників 
росrіші роботи ( фун_кці.ї) · 

- розробляється і nтверJІЖУЄТЬСЯ шкм. сnів ід 
wem. в оnлаті uраці різної скл дності з мін.імальttо мо 
юruою кількіСТІа рівнів У НТК "Мі.кро ·рурrія ока'' 
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· на:ша.пи "шк.<алою соціо.льної cnp· uедлиuос і ". 
ється t~он. усьоrо з шести рівнів: 

а "~І.ІІіlіа.ІІЬІ•uї <.:ІІр:.ІІІСJІ..ІІІІІІІІ:Іі" МІІ'І'К '"МіКІІІІхі(~УІІІ ·U. uКJt'' 
с:ріJІІнек ІІUtrJ'JHH' 1 тм rснсrшJІІ·НІІІJ · нрсJІ."ТЩІ) 4,5 

1а&:1 'ІІІІІІК І JJC:p loHOrn ШtрсКТ р 4,0 
СРІВІU!l(И ІН,ІІДJдІІ.і З,. 

Лікар .о 
ІАНЇ C:ctpiJ 2.0 

СаКІJ&r І І. 0 
tla Н щкі 1 ь му • tбUІІІті t·opmt~enиюro облшtнnюUІ юІз

ф кщtЩІІtІХ груп лрац1nнюdв. сь ооrя исте

ІІІІІІШ КІІ: Ііфікnttіі ІІJШНЇІІІІІІКЇА : 
Ч ОUіІІКІІ КІІаJІіфік 11іі npaniDІIИІ<iD 

EkolllltittCЬK І K()Mfiill:oi'l)' ' І'ІІJІІ'ІІІІСЛМІІІrU НГІ.~і\JlІІіІІІІІІІ 
Ііфі 

auinнa 

11'Yftl 
І Днр ::r р І tGIHЗ'I)' 
11 Г 0.11 І! НИИ і ІJКtІІСр 
ш •1нш•к щ'е r 

ІІщ:-.ци 

lV Керmнв nровід.ю nwp -:щІлІ.в 
flrtшu~••i с11 tti · ti "' 

VJ 11 ІІіМі 'ТІ1 і р ~it111tl{(l 'OitWni к.tщ 'фі uU 
VII СnеІІІ:utі~ІІІ 11 к.~tсІ pti і ІІІІсІ ІФ І..'l!І.ІJІіфікtІ ІІ3 ІІі 

JІСІбіІІІІІКІІ 

VIII ПСЦІІW ти 111 КІ'І1'СІ\JрІ. І Ква.1іфіКО'В8JU 

І<JІш•іфі
І(;.Щ ІІtн н 11 б JІ 
( ко~фі uif:l-t1) 

4, 
4.0 
3,6 

.2 
2,6-
2, 

2,1 

робіІІІJtІШ 1,7 
'ncui іІі n1 ір Gnнmш 1.3 

НсКІВ;t.'І і• 1 овuю рuбеНШЮі 1.0 
Н11 11бс.: Іt iD.ІJf! Іf \1 TDn: , іфіющіііні к ефіuі Іrtlf (бvщ) ві-

ІІ.1fЬ n вьiDJ.J шення D n:uт І npaui залсжн від nocaJш 
(nрофесії), J(lt'i J1) С ІІІ ІІІ3СІЇ ІІ!І~ЮІІ}'ІІіІІЮЇ рnбОТ\1 . 

- 3аробітн 11лата н риховує•rься не кожному прадів
. ._ІІІ'о1Іtі окремо за тн рифними етаnками й оклад, ми. а 

ви начається l:i заrd.ЛЬна сума зароблена ко
поті.~ ця сума ро поділяється між qлен. ми 

111!УдС)ВСІrо колективу nроnорційно всmнов.леним коефі

'JDЕ:нnІМ (балам) а відnр<щьоuан му кожним nрацівни
час:у; 

- шоб з. nобі.Іти зpi»НJIJlinui. ро робляються додаткові 
.ІІИференціаці" нар ов но:і заробітної плати. Бе-

40 уваm :квалі.фіхаuі.я виконавця, якість робот, 
••ЮІ..я nиробни'!их з uд нь, трудоnа дисциn жа, вза

умови Пр. Ui ТОЩО . 
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ПiдcyмoUYJOL{}t зауuііЖИмо що голоuна суrь безтари 
нях систем оплати npsшi nonяraє а nаюванні колеК"ГИ.:ЬН 
ro заробітку за Щtзд, rtеІ"ідь ус-rеновлен:имJ-t коефіuієк 
сn.і.DвідноUІень 8 oцiwouwш.i лрацj різноj сЮІадності. 

Основним nризначенням ци систе t є мсrrивсt 
ефективної nраці кожного індивід_а і коле~о.'ТИВу як еди:н 

ro ui.лoro. 
Заробіток :кожного окремого пр цівJ:ПОО) залежить в 

чотирьох ·~: 

- :кіlщеnих резуль'mтіD колективної діяльності; 
- устаноменого nрацівникові коефіцієнта (л 

лективному заробітку) · 
- .відnрацьованого часу; 
- особистого таnлення кожного nрацівника до с 

ної сnрави. 
На деяких nідnриємствах чи D стру:ктурюrх п.Щрозділ 

шкалІ! коефіцієнтів (nаїв) neperJUrДaєrьc.н щомісюІ>І а 

угочнюється приблизно Ті к, я:к nереглядаються коефі 
єнти трудової участі у t~иробиичих бригадах. 

Звич:rоmо, назву ·•безтарифна систе а оnлати nраш 
слід розrлядаnt.н:к у tовну, оскільки встаноuл:юU<Ші коеф' 
цjєнти (паї) - це ~ж своєрі.Іші тарифи. На наш поrл 
цю систему точніше було б назш.ти методом па10uе1 

кол ктиnного трудового до оду залежно від іtтив' 
ноrо внеску. 

3.4 2.2. Методицн; основи розрпбкr~ безтарифної cucm 
01/ЛСШШ ІІраL(l 

Г Безтарифн. систем. оплати пр ui з свое10 cymo є к 
лек·тивІ-Іою системою, разом з тим !:$ОН допускає й ін 
віцум:ьну орг. нізацію npaцj, 

Головною умовою застосува..rня безт~ рифної систе. m 
мо::юrивісТh створешtЯ тако:rо коле~о.-тиву робітників, сл 
бовців, сnеціалістів і керівни.кШ якиИ був би об' ЄДНа 
спільним виробlі.Ичим завдrоmям, а кожен працівник 'D 
ко біічив би і розумів сво місце poJrЬ і 8Иесок у кінn 

nий р зуль'rnт с~ної (колективної) np('l~ дУЖе ба 
ною є можяин1сть uзаємноrо контролю mтенсй!SН 

якості nр.щі та трудової дисuи:плі.ни, щ б ні в кого не в 
никало бажанюt сховатися з<І •rужу спину, одерж.аm 



•ІаНВІ!ІОr'<> nоходу бL ьший пан · ніж той що вutпощдає 
ІІІUІЬН(•wу осо ИС1'0 у внеску 

РК}'ІІо'\І:ІЬ ВJПФрJІСТ.НПІЯ Є1DШОі безтарифної 
8іІm~МВ ДJ1JI баr-dТОТИ ЯЧНОГО КОЛСКП1ВУ tОЖе ВІІЯВ.1ТИСЯ 
88ІІІ>е~СmІsни s, ос · ью-r зв•язок . rіж ocoбJtC'l'И t nнеско t і 
ІВІСВИW резу • с сnіnьної пp<ttU onocepe ковуєn.ся 
•ІеІІІІDІІWИ ПрО ·, J D:l 13НЮ' 01. 

еефеК1ИJІИо також роочленоuуьати uеJ1икий колек JW 

ЧИ)' кілЬКJСТh fМ.JfX груn , брШ'ад ТОЩО! бо ue )'СК• 
мануnапня ІШробннцТШІ організації пр 1 облік 

•8НХ результатів діяльнОС1:і та н рахування індиnі.ду .. 
38робі ів. 

ІІВJІІQ:щще фор~ ти трудові колекТІШИ паnколо яко-
3111Сршеноrо ко .rteкcy робіт або oro оча б ьіАнос-

вuі змежtfо від \І сш-
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(конструкторське бюро, оіаділ rоловмоrо ·rехнолог-.1, еКО· 
но tічнз служба, комерційна служба тощо). 

Важ.n•fвим і лужс віл:nовіnаJП>н:и 1 e-rnno упров..'\ПЖе 
безтарифної системи onлam праці є nизн .. чен:ня діu.лuзо· 
ну складності викоиуван.и колективом робіт і кілJ>коС'П 
стуnенів (рівнів шкали коефіцієн'ї"llі. 

Тут можна скористатися чинними тарифно-l<Валіфіка· 
ційними довідни:І<3 m робі1'Юf:Кі.D і службовців. Але не 
обоь'язкоuо викорис1·оuувати :вс10 моЖJUtву шкалу тариф
них ставок робіmик.і.в і посад службовців. Можна nровес· 
ти деЯІСе стисне}{НЯ nієї ш.каJш, вр~овуючи, наnриклад, 
що робітв:и:к:іn першого розряду ь машияобу.цуванні прак
-mчно немає, другого розряду цуже мало nереважають 

1ретій-п'ятий розряди. Посад;и службовців, . сnеціалістіu і 

керівникіlІ теж до деякої мірІі 1ожна УКРУТІНИТИ, нanpиx
JtM, таким чином: молодші службовці техніки, старші 
службовці і інженери кepiвtrnІ<J1 nідроздіпів, rоловІіі сnс
ціа.лісти, з с1)1ІІНИКИ директор . 

Якщо заробітна nлата директора визн чається конт
рактом, то на нього без'mрифна система оплаm праці не 
поширюється . 

Важливим методичним питанням побудови безтариф· 
ної системи оnлати nраці є визначення спШвідношен 
між коефіцієнтами паями), а також вибір форми самого 
nаю. Він може мати фіксоване знuче:ння або змінне у І:Н1Г· 
ляді вилки. Другий варіант прий.нятніuJJіЙ тому, що да 
fОЖЛИ:Вість диференціюооти аробітпу n.мту лр<щllіни · 
ОДНОГО prnюr ЗЗJІСЖНО від ЇХНРОГО ставлення ДО функuіО· 
нал:ьних обов'язків, тобто від особистого внеску в кінце· 
вий результат сruльюІХ зусил.ь. 

Відм.іmою рисою безтарифних систем оплати праuі 
те, що їх застос~а.ння передбачttє не відокремлене нара 
хув<ШНЯ тарифно1 частини заробітної плати, нидбаuок 
nремій і компенсаційних доплат, а комnлексне. 

В основу цього nідходу nоюtадено nкмоrу до усі ви 
t<оюшцін працювати "кісно, тJJорчо, Jlі.r:mовід.ал:ьно. Як
шо колектив цих вимог дотримується і nраuює бездо
rnкно, то він мае одержати відповідИУ суму ззробітноІ 
nлати з ус· {а її сЮІ::щовІ m. А вже uя сума розnоді 
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JDitth(Я tі.ж членами опективу зз nстзноnленими кое
фіцjє и з • • аШtям ф· И\ffio оідnрацьованого 

су. Не виклю rено що хтось з ''Vteнiu колектиuу за 
потіжний період (каленлзрний йсяць) пращоват tє 

лосить сумлінно, прJ.ІПуститься nомилок, поруш 

о.ІJоrічну дисциmtі Ііу або nравнла техн:і.ки безпе t 

о. Цілком nриродно що Т<1'КИЙ лршіІшпк засл-уто
аби до нього було вжито адміністративЮtХ чи еко-

о 'чm с нкці.й . На цей випадок безтарифна система 
OIIJim! nраці доnоuнюється nоложен.ням лро диферен

. заробітної плати залежно від особистого трудо-
80rо внеску nрацінника в кінцевий резуль'mт колектив

зуспль . 

Місячни іюmвідуап:ьни заробіток за безтарltфної 
СІІСТІ'!uи оплати праці розр о:вують за такою форму-

Ф, К1 К1 
з.= =-х ф 

1 Кq х ІІ 11 #' 
r.к, ... 

Ф, - н ра о~аний KOJICК'UІDY сумарюtй фоtш заробіт
ної ПJrоТП за ви:кои<ш.і nротягом місяцн зав.аання; 
.І, - андиві.ауальнкй коефіцієнт конкреrnого nраu~
ника, шо пок· зує, 1:і cкillhiO! р<~зів ого зарплата вища 
І!dд :щнjмзJU>ної у даному кмеК't'ИВі; 

- сере.аній коефіцієнт сnіunідношень в оІUІаті пра
ці)' дан О!.tУ колективі ; 

• - загальна кільЮсть nрацівників даного колекnmу. 
Шєю форму.ІіОІО можна скористатись за умови, що ко
член колективу відпрац;юuuв однакову кі.rrькісп. робо-
часу. У реальній господарській практнді така си'Іу.l 
оймовірна: хтось nеребуває у відnустці інший - у 

І JіІІРU:жеІіRі, третій зООФорів. Тому до базової формули 
ввести лоnр~.шочtJИй коефіцієнт Кч, ЯКИй має nрахо

від rіиності в кількості відпрзц:ьовзноrо зз місяць 
DOC:ioЧІt>fu чuсу різними пр<Щіllникамн дuноrо колективу. 

коефіцієнт uiдnpщьorn1нoro ч су конкретним npaцlli

po3p, овуеться зз фор tулою: 
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·-ч· .... 

де ЧФ - фактично nідпр. ІU>ОВ3НИЙ з . ucsm:ь 
ГОДШІ ; 

ЧІU - ruщновиИ фонд poбo•Joro часу на міси 
rо.цин. 

Коефіщєнт nідпр:щ}>овзного часу дорівнюваmме о 
ющі, яю:цо праuіьник відлрацюu~в лоuнпй робочІ! 
tісяць; він буде менший одишщі в того, хто щш невяхо· 

на роботу з різних npи•rnн.; nеревищув 111 t.e omrннu10 
в того хто відnршював noвmtй uсяць і маn nонаднор. to 
ві години . 

Великою небе.зпекою колекпmної nраці є неоднако 
ставлення членів трудового колективу до своїх обов ,язк 
Якщо це м е місuе, то необхідно nід час визначення ін 
.ІDПІідуііЛЬНИХ заробітків uрахонувати відмінності в тру о· 
во, tY внеску в кUщевий результат спільної nраці різ 
ви:конавпів. lнакше не уникнуrи зрівняліоkИ з усіма її І-Іе 
гативними наслідхами . 

Аби anoбirm шо. {)' пеб~tжаl:Іому nищу, до базоs 
формули сл.ід ввесm ще один поправо'П:ШЙ коефіпієнт 
яюm вр ов~ав би особнстии трудоний нне.сок кожно 
в к.Uщеои сmльний результат ( ". }. Тоді базор;а фор()' 
л для визначеЮІЯ і.ндrmШуальпоrо з<1робіn<у н бере Т'.tко 
ro ос-mточноrо eиrл!Vt)': 

Коефіцієнт трудоDоtо внеску (К",") може uраховув 
індивідуальну nроду1m1вЮсть nраці, якісні nока н:ики ро 
боти. рівень 1'рудової дИсциnліни , ініціативність nptш · 
НlU<a, ocвoєJiRJ\ суміжни..х nрофесій тощо. Аби 
су6 Єt.'ТИВНОС'Іі в оці.Jщі трудоnого онеску, на піДІТриємс-r 
u.i слід розробитJі детзлізовану teтoДJn<y визначення К""' 
оонайоюmt з нею усіх , .кого це стосується . 

Один з \іОЖ..'tивих варізfі'fі..е, виз.tt;~.чення 
трудового внеску ІmВедено u таблиці 3.9. 
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Та6лrн R .9 
ОрІєнтоанм nерел к no • ІНІ R ;uтя ор11 rtRA 

ба.10во ~фІJtієнrа тру.;]оаоrо )11:1 • прnцJвюtкіа 
ЬНОЇ ;JілЬtІІІІІІ (базоаи К'"" = 1,0 

Н~ІІІІконuнtш мtсіNн rn 
ману теJWолоrіч.яоrо 
заб nсчсння ІJiльrnftJi, 
ЗІІИЖІ!ІІНЯ. 1рудu ~іІ:ТІСІ1 · 
tІ -0,1). НІUІВн.ість 
збОUІ у робОТІ ДЩЬЮІUІ :1 
'lilfffif rt~І ол ra ( -0, ~ ) 
Несякі н вюсоfwmя Blt· Maйcl'tp 
робІСІІЧО о :11\ІJ !ІН:Н.Я 
(-O,I j· Порушення тр)'· 
д D ДUСІ.ІИМ!tОІ, f!РЬ· 
Dtm бе ne:юt ( -0,1 ). Нс:-
'JШІ віnьн культур ро· 
бuчоrо .wсци ( -0 ,У' 
Пр C'f IJ? Сіі1'НJП<іЬ :J м ЩІ 
ІІІtІІИ І (•0,1). :1/C)f! • 
UlC:IЩII ТJ'ІУ.' І l\ і CUI1· 
IVlJ.JDI, ПрS.ВИЛ tC:ЮfiJGI 
{j.: :ІІІС:ІСІІ 1:1 С:ІС<;І ІІІ ;І 'І ІІІіЇ 
rс:хніюс (. , І ) 

.4.2.3. ПоряG пк рrпрпбки fi зторифної сист щ Qrщamu пр 1-

r(; На npШUll і 8UpQ6Hti i(Q/ і•1ЬНШ(І 
Зазнзчс:ю nоря.док рооrл.яд ся на прикладі дільms-

' wo cneцj, лj ься на СКЛШІJІШt.і вузлів підйомно-тран-
спорnшх та ш и о-будівельних \fашин . }ffi :вир бющт:вз 

· осерійний , Ч< е11<ооо сер ' ший. У заr<І.ЛЬю.й трудоміс-
ОСТІ 1:1иробкичої проrра нr nереважають склад. но

ІІОRГаЖНі1 електро · Ь<tрІоnмьні , сuердлуuІ!льні onepauii. 
nраці дІ'озмін:иий. 

До СКJІ:'!.ІІУ дj ьниuі D 'Одя'ТЬ: І сл саріо
еверд'І UШІЬНИКИ 2 p03ТOЧYUlli1bHt1KH 1 6 

КJНJД< ІЬНИІОU 
ектроза. рю-
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вальникіа, 2 кр нівню<и "Чостовоrо крана. Професій:но
і.tЛіфік· ційний склад дільниuі Н<шедено н таблиці 3.10. 

Професія 

Сп.ахар
СІС11адаJІЬИИХ 

СрдлУDМl>НИК 

РОО'І' чувмьни 
~ІС розв ІрН:ИХ 

КrwІівних 
Усього 

1) 

4 
2 
6 
2 

29 

аблиця З. JO 
склад робітників дільниці 

І 4 5 
2 2 

J 
2 3 
2 

3 10 9 

4 

6 

Слюсарі~сюtадальаmси об•ЄД}шпі в одну бригаду, елек· 
трозварtrи:ки - в іншу. Свердлувальни:ки і розточувальЮJ· 
ки працюють і.нди:nідуально, кожен на свій окремий 
нар){Д. Кранівники н рядів не мають форма опл ти 1 

праці - почасово-nреміальна. 
Ді}[Ьницю обслугоuують два водії елеІ(тровізка і двоє 

nіnсобних робіnmків, які nідnорядковані нач~никові 
транспортної дільниці і теж отшчуються за по•Іасоьо· 

npe uмьною с~-tстсмою. 
Керує ділЬницею майстер. Дільницю постійJіо обслуrо· 

вує один інженер-технолог, який входить до складу т ·. 
нічного бюро це.ху. 

Тuким чином, на дільниці nрацюють усьоrо 35 чолоwх. 
оловне завдання дільюw.і - виготовлеШJЯ якісної про• 

дукші у всmномених обс~Іrах. Водночас економічні інте
реси в різНJ виконавців не збіг<.І.Ються тому що різні 

системи оnлати npзui, nі.Іmорядкован.ість кільком керів· 
никам не створюють ~ості мети і заінтересооаності. До 
речі. це одИН з rолоnни · недо~ нині ч:инних тариф 
систем оnлати праці. 

Нераuіонально використовуєтьсл і робочий ч~с. Нерід 
ко трunл>ІJотьсн т-d.Кі ситуації, kолп електрозварюtки або 
в.ер<т~тники не мають відnовідного фронту робоm і npoc· 
rоюють, а слюсарі змушені пр· цюnати иаднормово. Доnо-
tіжні робітники завантажені не nовний день, О1Же ма 
н~ юtі вільні n, у:т. Інженер-технолог матеріально не 
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СЮ{Й У р~уЛ.ЬТатtІХ робОТИ ДЇJІЬНИ:ЦЇ , ОЧQ .1ir би ДІtЯ 
веі 3р0бити бurато корисного. Але йоrо nосмов»й оклад 

1 однакоІ~ий, fl премію в.ін одержу з. noюt ники 

робаrи відділ)' rоловноrо техноло а. 
Ви~иоьок нескшщний: усі ци.х пр~цівникі.J3 сл.ід ор~

'йно об' .ІІJІаm niдnopЛдi<}'DaDUD'f М<Jйстроuі дільни
ІІі а :.apnna-ry кожного поставити в nряму змежність від 

· евих nідс)"tків колективної nраці . 
Розглянемо формуtшння єдиної шкали співвідношен..ь 

оnлаті npaui (кваліфікаційних бал.іD) . 
Піа час uирішення uьoro питання можл.иві різні підхо 

. Кваліфікаді ні бали можна встановити на підстаuі се
ї заробітної плати кожного nрацівника, шо склап, ся 

ІІСНйс.ь nеріод. Н<JПрИЮІад, а 3· 6 місяців. Можна ско
рстатнея й тарифними ставками та nосадовими о.клада іН 

1111 uaR підставі сфор tувати ШК..1ЛУ КDаліфік.'Щійних балів. 
Друmй варі<tнт з суч сних у~ов менш прийнятний 

те що, nо-перше, mtтo ta ваг<"~ тарифної Ч3СТИНИ у 
кій сумі нар ованої заробітної ruшти сtала дуже 

ою 1 неоднакоnою в різних J<.'\теrорій прз_uівни:ків. По
• тарифні ставки не ВЮІJОЧі"tJоТЬ доллнт за ШІ<ідлпві 

0111 npau• як напри.кд д. у електрозварни · 
ОШNИ цього. в ншnому шmоtдку більш лрийюtт

е першІнt варіант тобто встаноwн~ння К1иt.л..іфіющіJ<І
балів на б. j середньої заробітної nлати ураху

І •ІІЮІІМ усіх Н<t.цбаоок доплат і nремій . 

Середньо t.іскчна з~рnл~-rо Зі:\ ост.н · ·' nі.вр І.)' n nра
дL'JЬнищ арактеризується такими розмірами 

. . І 1 ). 
Jk видно з тuбstиш середньомісячна заробітн.а nщtт 

IQNWil' ІНИків дільниді дещо не віІптовідає ріnню кn іфіка-
- і віJІ:поьідwtьнос,;. Досить noplвliJim, н 11РИ.КЛЯд, з ро

робітни:к.і.n Ill розряду {а стр і робітнюdь, мuйсt
і технолога, -re ·Jioлora і робітникjв тоmо. 
Це можна nоясюtтИ як різrшм.и систе. fам:и оnлати nра
так і недосконалістю диференцjаWl тирифни стзвок і 

овнх окл:щів ~ скл. дністю вихонуван ої роботи. 
разі пере. оду нн безтарифну систему оnпати пр ці ці 

••сш•ки to а і треба якоюсь ЮроІО усунуm , 



Ja6ЛUI(JI JІ 
})ед ньом сяч11а заробітна nлата 

nраціJІuиків .n,i.rlьниui (r•pu.) 

ПрофесІЯ. К»a.rrtфiкa.ull1юd\ Сqtедю>ом-ісячнn 
Cнiввi,Jttюeuemttt 
до найнюttчnї 

І1осм.а розрЯ,Dі зарnлата З8РЛЛІ'ІТИ ~DВЗів 
Ма.йСТІ:D - 283..9 1 67 
Te:uroлor - 238.0 І 40 

VJ 306,0 1,80 

C..mocap- V ~~g~ 1.77 
rv 1,60 

ЮІІ\ЩЩЬЮ[І( ш 249.9 І 47 
11 215:9 І 27 

срддувальн:и к 
ш 232.9 1,37 
11 204 о 1.20 

Розточувальник 
V ~1.1 1,73 

N 260 І 1.53 

Електрозваршtк N ЗО~j 1,7:~ 
ш 283 1 67 

КuавівІШК 11 192.1 1 13 
Водій 11 192,1 1,13 
елеХJ'І)СІвізка 
Підообпий 

І 170,0 1,0 
робі11GІХ 

Включення усіх nраці.Dн:и:кі.n у єДИНИЙ колектив на ос· 
нові єдності виробничих заnдаl-fь і спільної зІіінтересова 
ності в кіJЩевих результатах колективної nраці має cyn 
роnоджувнтися перерозподілом деяких функцій 

обов'язкі.D, оnанув:шням суміжних nрофесій, ~аємодоnо-
югою і взаємозамінністю виконшщів скороченням віJ!:ь. 
ного ч су, підвищенням і.нтенсИDності праці j, як наслі 
док, зростан:ням nродуктивності nраці. 

У нашому rтриютаді зафіксовано 14 різних ріймів зарО-
бітної плати 35 праціьник.іll. Для безтарифної системи оп 
лати nраді ue надто дрібна диференціація, orrжe, її слjд ук 
рупнити nам'ятаючи разом з тим про необхідНість забез-

nечеШІЯ n.ідмішІостей в оnл< тіІ nраці різної складності. 
На юІ.Ш)' думку (а кожне nідnриємство такі rmтaюu 

tae вирішувати самостійно), дл$1 робітників у разі зас'Ю' 
сування шестирозрядної тuрифної сітки можна обмежн 
mсь трJ>ома p~НJJMVІ ква.nіфі.каційн_и балів. Пер~ 
нижчий рівень - для робітн:икі.D низької кnаліфіІ<аиі 
(1-П розряди) , другий- дlІЯ робітникіu середньої J(ВWІіфіка 
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Ііі (ІІІ- розря.ІU'f) t третій- DJІЯ робітникіа llИillOt квалі фі
ІМUЇ. 

Jнrересн DиробюшТDа 11 умоьах ринкової економіки 
Ю1Ь пілв nцe}f}Ut ролі Jt.інійнтс ксрівнJІКіJ1 і сnеці -

· , ein JІХИХ золежать рwепь орнш.ізunіі виробющтва і 
праці, якtСТh те oлoriчtUr · рішень, n отже і такі синте-
1НЧНі пока юtюr ~фекпmності. >ІК прод)'l..'ТИDНість і якіс ь 

ОП)'РС111'0СПрОМОЖН ІСТЬ) nродуКЦІІ. 

На uі.й підсТtІ.ві DD<: ж. мо за доцільне nі.а:ня-m статус 
'IUНO.IIorct і мвистр~t nорівняно з ruм, який ьони мwtи до

Ефективне nиканання фуихцій технолога пов язано зі 
о бutьши 1 тер t' ом на~чання порівинно з ni.aroтoв-

DIO слюсаря VJ розряду. Більше того, технолог в умоuах 
орення науково-технtчноrо прогресу nовинен noc

............ поповиюnаrn J оноwrюnати cnoi нання. бираm в 
нову інформ щію і використовуuвn1 'в у поuсякден-

nраці . 
До . uйстра пред ·~мяються 'mКОЖ внсокі ви torn щодо 

те. но.ІJоrії, еконо tіки і орrанізаuії вир бню.rгва, ос
ене менту пси олоrії роботи з людьми . Крім то

на ньо ІУ ле m &и~ок.'1 е.іJІ;повідальність зз вихон. ння 
18ВОІІІНХ зацдань техніку безпеки , збереженн }І матері·аль

uінносте , вихов. ннЯ робі'J'НИК.ів тощо. 
оrпяду J.t це ~шиС"ГроІ:Іt доцільно встано»ити найьи

іфік:щіJООl:Й бм Н3 дій .nільн:иці. 
Орієнтовна \1 оде.ль шкwm к~wrіфікаціИни бwt iu д; я 

рцівниІків склацальноі .а.ільииці, я:к основи для запро
ІІU:ІІеFІНJІ бс:зntрифної систем и оШІати пр<щt н ьсдена н 

. 12. 
uiR Т'сtблиці tщняток зроблено для електроз~uрникі , 

чи Ш і І poзpJtІIJt. вКJПОчені до групи робіnшків 
розрядіn. Це зроб.'Іено через те, що до їх нього серед

заробітку уві.йWJ н nonл<mt компенсаційного х:~ра:к-
38 умови np"ui. разі окре юго tfapaxyвarrня ко~ен-

ІІQіІюvс доnлат КD3ліфіющійний б .л електрозn. рника 1 
6ym ьідповідно зн11_жении . 

варіант, для робітни:кі.в дільниці КВ<Іліфі.каuіині ба
а ьстиновити не фіксовn ни ми ( однозн:1чни . ш а 

•-•-..ua.w RJ 1ІХИ . Н· nрик..ч:ш, 1.0- 1,4; 1 ,4-1.6; 1.6·1 •. Це 
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І облrІu ~ /. 
ШЮ1Ла к.валіфікаоіІІнІІХ балів (nзів) зля прадівtІІtків дільtшuі 

ПрофеСІЯ , ІІОса.Т<l 

Майсте 

С~сар- КЛWІ:ІЛЬІІИК 

Квіlіlіфі
КІЩіІІПІй 
разряJІ 

Слr.n&ІІ:І-
иошснни 

пнай
юr:жчN 

3<1 j111ЛЗ.Ш , 
~І іІІ 

1,60 
1:з 
\ ,47 
l 37 
1,27 
1,20 
1.1 
1,13 
1,00 

КІІ ' Ііфt· 
КіІІІЇіІІІІІІІ 
бал {nай) 

J.7 

1 4 

1.0 

дозволя реал.ізувt~ти глибшу mtфереІ:ЩjаціJо , але усклад· 
нює nроцедуру нарахуuания зарплати. Зрештою, nраво 
вибор зал•fШається з~ пЩnриємством або fioro структур
ними nідрОJДІЛЬІМИ . 

ПракТИ\ПіОЮ imocтpauieto гtобудови ''вилкової" мод 
беЗ'Т'сtрифної системи оnлати nр<щі може cлyryDetTИ мо 
дель. як:t розроблена ще наnрикінці 80-х років на ·rаш:кен 
тському заuоді ' Медіа". Ії осноnні пар метри н.nедено J 
mбл:иuі j, l3. 
,---Щоб системи б~Пр<щі булн tфектяв 
ною і пj5И'ВаО'.іі:JmоІо~длЯ персонму лілприємства, необ · -
но виконати значний обсиr nідrО'Гоuчої роботи · саме: 

1. бр, ти і всебі\LНО обгру:нтуваТІІІ межі структурноrо 
nідрозділу , яки nідлнrс1є nереuеден.Н10 на безт; риф 
систему оплати пр. ui. 

2. Уточнити еиробн~І"Іе З<Щ.!ШНЮІ і сt<л~ nерсоналу , 

робітна nлam якого • ле:ж11тиме від результатів cniЛJ>K 
праці , тобто буде uиллачуuатися з вдиноrо джерел, . 

.... Переглянути й відкоригув тн норм11 затрат rrpaщ 
а базі пооnер~шійних визначити комплексні норми ч. 

о 



Таблrщ .v 1. /1 

Внлкова" моllеJІь безта.рифuої с.tJстеми оолІ\тІt npaui 

х х 

х х х 

(виробtтку) врзхув. вщи в них затрати часу .ІІопоміж
робітню<ів, які р::1ніше оплачувалися почасово, а 'fё.t 
ксрівників. слеuіWІістш і службоuuШ, икі були нн 

4. Переглянути лощл 1 кооперування nраці в пЩрозда
nсрерозnоділити функції між персоналом, за потреби 

IIJC)&ee:nf паuч<:~нни окремих nр!іціuн:иків з т·аким розра
Іа7ІІКО,W, щоб забезnе'D1:ТИ необхідну взає tooa rін:н.ість, не~ 
ІІІІіІУUІення nростоїu однакоuу інтенсивність nраці. 

Уточнити систе. fY сконо !i'(nmx показЮІкіD ді.юrь
структурноrо щцрозділу, nідпрацюш.1ти чіткий nо

формув."ІННЯ колекпmноrо фон.zху nлu и лрщі т<а 
залежпості від кількіснн та якісних локазн11ків 

.,..uJIIЬHOt nраці. 

6. Розробити uсебі•rно обrрунтовuну шкалу кu І.Ліфік.н
ба.nів (лаів), nорядок визначення коефіцієнтШ oco

llillr!'l"nt't'\ трудового внеску, nроцедуру розnоділу колекnw

заробітку між иенам:и колективу. 
7. Провести широку роз 'яснювальну роботу серед чле
КОЛСК'11mУ, заручиmся nЩтрим:кою nереDажної біль

Пр<щівни.ків. 
8. Ро3робити nоложеЮІЯ про астосування бе:mtрифноа 

18C'IeNIJI ОЛЛСІТИ прuці, ЛОГОДИ~ШИ IOfO З профсЛЇЛКОВН\{ 
Пршщиnові nитnння цьоrо по оження ахрі

в коле:кти"Вному доrо11орі nідnриє'-1стmt. 
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. PoзpoбJmt 1 ремjзув:rrи nлан оргзніз. uіJtно-техн 
1 ІХ з· одів. cnpк,to · юt Н::І nЩ.вищенн.я nродукти.tш 

пр· ці і еф~к·tJUІнос·rі uиробющ1ва з •шм щоб nід час 11 

реве.аекня nідроз.а.ілу на безnрифну систе ry oJVJ m п 
ці не nіАбулося необrруято&аноrо зюtЖенЮІ з~tробі 
n.'l m в окре НІ.Х nрацівюnd8, особливо у нанбільш ю.щ.'Іl 

фiкonamv :.J 
3.4.3. sffi тарІtфна ch' n для OWІaT~t праці всіх ІС 

оерсопму 

Одtі.И 1 з альтернативних варіантів трз,nИдійної nобуд 
nи тарифної системи яка мк зазначалося, nере.дб· 

w явність двох та рифюtх сіток, nристосованих до кате 
рі праціuникіо (робітникШ і службонціu) є З~!npou 
ження єдJ1ІіОЇ уніфікованої тарифної системи onлam n1> 
ці для uci. категорій лерсон<11rу nідприємства. Основ 

тзкої системи може стати Єдина тарифна сітІ<а ЄТС). r 
ЛО На nepeD<,\Гa ТС - З<іllроВаджеНИЯ ЄДИВОГО уніфіJ<О 
ного лідходу wo.llo оцінки скл. Д)'Іості робіт і диференц 
ціІ тарифних умов ом m праці всіх к тегорій персот 
уrrє.вим є і сnрощен}'Ія формування тарифної сітки ч 

tY сnрияє відмова від відокремленої розробки тариф 
У'!ОВ onлam nраці д.1І.Я робі'fЮІКі.D, з одною боку, і СЛ) 
бо цw з друrого. 

ози111анІm досuід розробки і з nровадження ЄТС 

коmtчено n Н уково-дослідно fY інС'ПfІ.Уl'і nраці .М 
ва), SUU ВрЗ ОUЗНО Під Ч С JіЮСЛМСННJІ \H~f'OДJtЧH11X 
О.!lЇВ ЩОЦО По6уJІО1Ш €Т . 
Сп&к.и за розряда rn ncix категоріА nерсоналу -

робtтник· до директоро nідnриє tст - дJІференцію 
с.я в ЄТС за ознакою смадності робіт, що uиконуютьсА 
І.ШЛіфікаціJ персоналу. Jнші ЧПННИІаІ дпферендіації з 

біmої nлати - умови пр~щі, іlшивідуІЩЬн.і резуJtЬта 
особисті .нкос'Гі nрацівника тощо врах'оuуютьс>І посе 

ньо таких складових оnлати праці .як дoruшnt, н~ в 
npe tіІ . 

В основу ЄТС, шо розглядається , пок.л, дено 'l<>nt 
прннципн 1і побудоuи. 

Перший nрющип - охоплення 
шк tою мсіх катеrоріи nерсоналу. 

о 



руrий nрющиn - рупуз ння nрофесій робітників і 
службовuі.в за о ШlКОІО сnільпос'Іі робіт (функцій), 

авхонуються. К<Іте орія робі'ГНиків згідно з ц.~о~м 
ІрІощиnс)М, под ан в ЄТС одні 10 груnою - робітни.ки 

:J~ , еІШі& виробющтва і робіт. 
Серед службовців виділені такі груnи nосад, виходячи 
спіJІьиості (nopiDНЯJ ності) фун:кцій що ~иконую ься: 

) поса и службовців - технічних виконащ.t.і.в, що 
д1UІ пі!шриємСТD усіх rшrузе t; 

6) поссщи сnешміС1'ів, яЮ сn.іл:ьні д.'lЯ nідnриємств усіх 

а ПОСІЩІІ cneцjaJticm, які cneюtфitmi для підnриє 1С'І1і 
raJ ей; 

r) пос:ади керівнІU<ів заrально-госnодnрськнх струкl)Ір
піІІрозділ.іn піцприємс'щ юсі спільні для підnриє rcm 
rаJІуЗей; 

оосапн керіDникіD nідnриємств і Іх стру-ктурних nід
пщприємств різних галузей. 

Треrій npшщrm побудови ЄТС- nіднесеЮUІ робіпm
. 6овців до розрядів ЄдИИОІ унjфікованої сітки (тa

.... -LUII робіm:иків і службовців) за ознакою складнос
або функцій , шо вихоиуЮ'Тhся. Заув ЖІtм.о, шо 

~~~~~~аmкеfПІЯ ЄТС ue означає, що службоuцям nоьннlіі 
88АСІІОІІІІПІ1СЯ кваліфікаційні розряди як це має місце 

робіnutків. Оu,інюючи рівень кваліфікації спеціаліс-
ІК і раніше cJUд вИJ<ористовувати кваліфікацій_ні ка

Застос)'ВаЮІЯ тарифних розря · щодо службо ціn 
JІRUJe одну \tету - ви.зн qитн відnовідну груnу ома-

праІІі за єдиною сіткою. 
варіинті С, що розr.ІІJІдається, rtерсщбачзється 17 

"'РІІІЇВ. іх кількість визначено ь резуЛЬТ'сlті порі..внмьно-
13У віп tінносте 1 у СКЛ<UІНО<:'Іі праці робітни:ків і 

~-і:І.R:Іl!о-посццових груn службо1.1ців і експертної оЦІН
WІ окр мих посад " EЩIO-toto сіткою. 

арифік;щія робіt і професій:, як 1 зu діючих умоu пе
•NWІІЄ віднесеfіня ї до шести (а .в ряд.і 1'ІиnадкЇJІ.!ІО во ь

розрядіts. Разом з тим зберіrаютьс)І методичні підходи 
•ІІРf!ІфІІ~uд робіт і профе-сій робітників на основі діючо

оrо Т'dраtфно-КІ:ІwІіфік~щіАноrо доuід:ника ( КД). 

n tп ••. ~' 



кладним у методичН'ому п:лані є вс"tаНовлення квмі 
фікаuійних розрядів за конкретними rtoc дами служ 
цilJ. Пщ qac розробки 17-ро рядної ci'l'Юf, що аналізу 
ся, враховані відмінності в складності робіт і кваліфіка 
DJtxo&wцi.в. Ра ом 'tИМ застосовано серед іJ.rших і та 
1етод оцінки, як метод "логіки Т'.tрифікац.ії" n осно 
яхоrо nокладено суnідря.дн.ість, nорівняJІРність окре. 
груп і категорій працівників. Так наnриклад, тариф' 
u.ія техніків (4-7 розряди) ув'язана з тарифікацією роб' 
н.икw (1- -й розряди). Прuктика свідч:ить, що це вlimo 

.Іtає спра жн:ьому сnівв.ідношенню у складності праці 
наченю категорій працівників. КваліфіІGІційн.і розр 
інженерів усіх сnеціальностей (6-11-й розряди) так " 
ретинаються" з розря.ааІ>Лt техніків, що розряд те 
nершої категорН ( ~й) відлаnідає розряду інженера 
категорії. 

Тарифікація ін:женер~-конструкторів, інженерів
налогів інженерів-л.ро'Грамjстів і деяЮІХ інших інжене 
них сnеціальностей nередбачена на більш високому р' 
(6-13-й розряди) ніж інженерів i.нum:x спеціальносте ( 
11 -й розряди). Це вилра.вдаяо з огляду на поршняль 
аналіз склидності робіт і посадових обов'язків наведе 
категорій інженерних кадрів. 

Кв<.ІJ1іфіющ.ійні ро ряди майстрі.JІ виробиwшх ді; 
НИІU> відnовіда/СТь розр~дам інженерів усіх спецШл н 
теf (6-11-й розряди). Тарифік..·щія наq~льн•rків дільн 
і змін (7- t2-й розряди) nриблизно відповідає розр 
інженеріu-t<опструкторів і інженеріD-технолоІів. Кв 
фіІ<аційні розряди нач3J1Ьникі.в це ів лередба•Jенt 
більш нисокому ріnні порівняно з начальника m л: 
ВІЩЬ і мін (11-14-й розряди), що відлоD\дає спра жн 
\fY сnuшідношенню с1<Лад"Ності ВЇдПОВUІаJІЬНОСТі D 

нувапих робіт. 
рифікація rоловних спецізлістіь ( 13-17 -й розр 

близьк<t до тарифікації нача.льників цехів і керн~никі.u 
nриє~fстu. Разом з l'ИМ Ї.'\: кваліфікаційні розряди , з о 
го боку. дещо nеревищують розряди нвчальнт:сів ц 
водночас переТЮІwоться" з ними а з другого - в 
вшпtдків зріnнеЮ з розряла 1и директорів nідnриємств: 

2 



вtдиесеиня о ІJовюt. nосад керіJІннк1в, пеціалістіJІ 
auta nІlшри tств до розрядів Єдиної тарифної сіт Jt 

DОСа,;ІовІ груп і пoc.:u.n КtщлtфІІ<аШі1JІі ІЮ юш 

І Посади службовиtв -
HU.~ UI\OHtJ /jtH, ''1/і. ІІ,Ні (J.~R nii)npll0f('tnff 

'ІерrоІ\ИЙ б ро rrcpcnycroк 

ркз 

ncpet1~ · ншt uшrrшюu 

пьн crcel 

крім 

'СІХ l(J.;І)'Зel/ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
з 
з 

l 
з 

1·4 
3-4 
3·4 
3-4 
4-
4-
4-· 
4-

4-
-7 

4--
·11 

6-11 
6- 11 
6-1 1 
6-11 
6-11 
6-11 

-11 
6-І 
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Інж.еиер-технолоr 6·JJ 
Іюкенер -цроrраміст 6-В 
lюкенер-еле~сrронщик 6-IJ 
Інженер з паладки і вПТІробуJшння 6-1 
ХудоЖllИ!(-Хож:труктор (дизайнер) 6-IJ 

З. /JІJcaдu спщімістів. 
ЩО СІІfЩUф/1/НІ а11я mд,rрІІЄМСm pit~HUX ZM)I!JЄI 

Зоотехнік 6-1 1 
.Ветеринарний лік р 6- 11 
МіКрОбіолог, біохімік, біолог 6·11 
Художник, худ жник-модеJІМ:р. моnсльєр-конс:трукто1 -13 
Геолог, маркшей.nер 6-Н 
І.нжеиер: бурових і rірн.ичих робіт, ' видобування 

нафти і газу, служби ре.лей1rого захисту 

і електроавтоматики. · ор ні aujї eкcruryaтaцfi 
і ремонту 6- 11 

4. Лосади керівникі адАrін!стративно-госІІодарських. 

CІnpyІЩlY(llfiCX 11iOp071)iJІif} ІІііJІІfІ/І@ІСІ1l6, 
СfІільні для всіх l'GЛ)Iser 

ЗавЩувач gа~ерою схову 
Завідувач : фотолабора·rорії, к піюuально

мпожувзльиого бюро, госпо pCI'l\3, зрх.іDу 
Завідувuч : друкарс.ько1·о бюр , канuслярії 
Начальник ro nодарс.ькоrо n.ілділу 

-: Посади кєрівник.ів mдnpuє..•fcmв 
1 їх струІщzурних 'fІІ'дроздіІІі« різних -галузей 

М~йстер ВИр 6НИ1ІОЇ діЛЬНИці, майстер З ВИД б}'ВЗНЮf 
нафти і газу, буровИй майстер, зміІUUfЙ \іЗйс.тер 6-t\ 

Мехавjк цеху, еиерrе-1·ик цеху 9-13 
НачальииІ( бtоро (лабораторЩ : орrані::щаіі' лраuі 

і аробітно'і плити, планово-економічного. 
конструкторсt.к:оrо, технологічного 10-\J 

На'!ІІJІЬНИК цеtnральної заводської лабораторії 11 -14 
НачаJJьники віnділіn: 1оридкч:н го, орrанізаn(і пp:.tui 

і аробітно'і плати. фінзноов го. 1-ехнічноrо. 
інсrрумеt-rrальн ro автомати:~аuії си ·:ro 
nроокту~щ:ння і уuравлінн:я 

Начааьник ді;ІьниІtі (зміни) 
Начальник цеху 



а.1овияй конструхтор. головний інженер (технічний 
дире ор) епр бнпчоrо об'єдJІаmш, піддриємсrвз t З-17 

~ о»и.і: техко oJ·, сконо.м..іст, оухmлтер. мсталурr. 
мстроло звзр1 вач fсхаЮк енергетик художпих, 

~ :t , м ІЖШеЯдер, к мет яоr, п рфуМер 1 ·16 
ГснеральІUtй дирск:тор, директор виробничого 

об'є.nіfалия, піnnри ства 1 -17 

Четвертий nрющJШ побудови ЄТС nередбачає по
перше, встановлення тарифної ставки nершого розряду в 
pocnripi, що відnовід. є "заводському' рівюо мінімальної 
аробt"І'Ної nлати , а по-друrе, відносно однакове зрос-
1ІЮЦ поразрядних тарифЮD< коефіц.іешів. Структурна 
at)(a ЄТС, розроблена на осноьі щойно назв81fИх при:н
ІDІІІів, и. едена в таблшtі 3. 14. 

Табл u ця З. 14 
Єmtна тарифна ctrкa для дифереЮlіаnІІ тарифв ставо 

І ОЮІадів робітниІdв і сл:ужбовцlв за скл:адlІlстю npani 
(паліфі.кацІі) - струJ.'Т)'рва схема 

Катсrо~;~іі і rpyrш PoзDJ ІШ! за Єпи:ною таюиФмою ci'JXDJO 
ІІDОШІ.ВЮuсів ] 2 з 4 5 (j 1 8 9 10 11 12 13 14 15 

І . Р'Обtmики х х х х х х х х 

п. Службо:ацJ ' 
х х х )( х х х хІх х х х х х І10ІСУ ЧІІ WІЇ: 

І. Пocn.wt службовuів-
mаочних в1оот цІD. 

){ х )( )( 
110 шальtІІ ДІІІІ нід-
llpllrчam іх r~c 
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Варіанти вJ.rзначtннн Т"сlрифних коефіцієнтів ЄТС. ВИ· 
O.IVNИ з 11-, 14- і J7-аідсоткоnоrо зрос ння тарифнкt 

сrавок (окладів і відnов.ідді ї 1 діаnазони стзвок (ок.: адав) 
нанедено в таблиці 3.15. 

Та6ли 3.15 
ВарІаии Єдиної тарифної ctrtut. 

мя nифер ВD1 в11 тарифнвх ставок t окл:\ntв робіТни 
і СJQ'Жбовців за скла.uнІстю працj (ОаJіІфіІWІП) 

РозрядR 
Єmtної Пс:~ІЙ вз.рііІl-п : Дrt.:(lt Bllpiatrr: Т ~еті!f варіант 
rаркфноf J -ві.доотков~ -вшооткове -вшсоnrовс 

nси з ставок з craюm ставак 

І 1,0 1,0 
2 1,11 1,14 

1,23 1,30 
4 ~.37 1,4 

1,52 І 69 
6 1,69 І ,УЗ 
7 1, 8 2.20 

2,09 2,SI 
9 2,32 2, б 
10 2, 8 3 ,2/і 
11 2,86 ,72. 
12 ,17 4,24 
1.3 3 2 4, 3 
1.4 3 91 S,SI 
1 4,34 6,2 
16 4, 2 7,1 
17 , З ,16 

Перший з варіантів ЄТС, зазначений у тnблиці пере 

бачає рівень дифереІ-Щіаuіі тарифюІХ стаnок (окладів), 
nідnовідає 'nорогу вjдчуrності " тому більш нижчи~t р' 
nень диферещі. uії недоцільний. З:utрОВ<\lІЖеmіЯ u 
інших варіанrів ЄТС є комnетенцією nід.nриє~tства і 
ріnтоється коле:ктивии t договором. 

РобоЧJ1й варіант ЄдJtНої тарифної сjткн (фрзr\tе 
що побудований виходнчи з міні tальної rарифної с в 
)'розмірі 120,6 rрн. і 14-відсотковоrо зростання тариф 

ставок ( окл. ді.D) Н3.13едено в табл. 3 .16. 
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Роз іл 4 

ОРМУВАННЯ ПРАЦІ І ЙОГО РОЛЬ 
У ВИЗНАЧЕН І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

визи. ч~нні індивідуальної заробітної ruш-n1 u ня ~ 
uo uажливе значення належить нормуванто праці. орму· 
вання праці необхід»е за будь-якого доцільно організова
ного трудового nроцесу. Спочатку нормування обслугову
вало ПО'J})еби організації і планування 1рудової діяльності, 
а згодом перетворилось на інстру ент ро:шоділу продуктів 
прапjJРозкриваючи сутність і місце кормування u органі· 
зації ЗІ:Іробітної nлати, звернімо уваrу ось на таке . 

Кожне nішІриємство с'mорюється й існує дІНІ тоrо, 
щоб увійшовши до суспільного nоділу пр ці , з. я.вш 
сuою нішу на ринку товарів шляхом виробництв про· 
да , певної nродукції длн задоволення nотреб суспіяьст
uа :щробити необхі!Іні кошти для власних потреб уч.асни· 
.ків виробництва. 

Це зобов'язує njдnриємство і н, самnерец nласниха йо· 
ro чайна добре налагоджувати nпробюtчUй nроцес, opra· 
нізовувати працю так, щоб вона була еконо :Пчно ефек· 
ти:вною, забезпечуаал<t ·кожному м~rrеріі!Льний добробут, 
nриносила моральне з:щоволення. 

Організація праці Нt'І nідприємспsі - nроцес баrатоrр н

ни і сюr.ад}Іий сnрямон ний н оптиммьне по цщ 
інтересів уч. сників виробництва та етнорення необхідних 
умо для ефсктю~ноrо функціонування його з собів . 

Людина вкточається у DИробвичи 1 проuес з економІч
них міркуnань вбачаючи у Ц)><М:У едИНУ \{ОЖЛИDість аро· 
бнти на прожитrя. Оrже, головною ланкоrо що з єДJ{ує 
людину jз засобам::11 зиробництва, є дохоn., ЯЮL отри ·. 



ІDТЬ най\<! н1 nраu:івники у nиrляді з робітої ПЛ<\ТИ, а 
масmtкИ зr~собm nиробющТІІ - прибутку. 

д.1>1 забезпечеЮІЯ nевної ефекти11ності вироб~-tJщruа 
важш•во оnтимізувати .витр~чання всіх видів pecypw 

сів, шо з.vrучаються до цього: жиьої rrp;щi сировини і М~t
tеріаЛІв, пмива й енергії, .інструментів тощо. Першим 

ом па U1ЛЮсУ до оптиміз<щії 8итрачання виробнлч.их 
ресурсів є нормування, тобто <>бгрунтов.не визначення 
Ііпькост; конкретнюс ресурсів, ~ка об'єктивно потрібна 

w веnсння економічно еф кпmного виробшmmа за до~ 
ctnf1 ro ріння розвищ продУктивЮІХ сил суспілJ,ства. 

Отже, йдеться про певну об' · ктивпу міру ~итр чaiOUl 
ресурсів на один.ицю вироб.тuовзноrо nродук'І)'. Усяхий 
НІWІишок у nитрачанн.і ресурсів негайно збільшить coбi
tapn npoдyКIJu і rnм самим змеНІШfть прибуток nідn
риємс:rв8. НевJ.mравдана економія ресурсів також невлrід
ва, бо сnр)1ЧJtнює поrіршання якості nродук11ії. А це за 
умов ринкових відносип .аля підприємства мо е оберну-
1ИСя білJ.шИМJ.t збиткаМ\1, ніж було заощаджено на еконо
Nіі ресурсів. 
Уи це nовною мірою стосуєrься й живої nраці. Зайві 

10 на виробнИll'І'Ві - пе нпзьк< nродуктивність nраці й 
висока обіuuрТість nродукцн зн. рахунок невиnравданих 
вимІrТ гроше у формі заробітної nлати. Менш віа об'єк
пmюtх п<УІреб чисельність персонІtЛу д~є деяку еконо tію 
на з poб1nti nлm але негайно виник ють ..rшсnролорції 
· р· ни fJf струt.-турними nіДро::щіла tИ, nорушується в~t

робннчиh ритм з усіма негативними нзслідка ш. 
Принципово важливим питанням організації пр' ці є 

заб печ~ннн uідnовідності трудового до ·оду як інливідів, 
та і окреми.х колепивіІІ кількості й якості nраці що 
вк;ruден ними у загальний результат ко екТJ1ВНИХ дій. Та
ха вШповідН.ість, в економічній літера'І)'Рі відома як сnів

відношення між мірою nprtui та мірою заробітної плати. 
Сутність норм~ ння праці nоля:гає саме в ТO.J>.fY, щоб 

визначити І!еличи.ну затрат живої npaui н виконаЮІ.Я 
nсвноrо виду роботи в конкретних техніко-орrанізаuій.шtх 
У\ІОlІЗХ і ucrdнouи'Гlt нn цій основі міру nраці. Оскільки 
чq>е3 нормув.~ Ішзнач<Іється мір. nр<щі, то ~ oro мож-
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на розr.ІVІд 111 як од~•н з основнл . еле~Іентів орган-ізацu 
· tробітної rumnt. Разо f з nrм: нор~І)'88ННЯ праці, з одно
го боkу. BJfcтynaє за обо~ оt:тановлеJШЯ і забезпечення 
контролю над мірою rtpaцi, а через неї над мірою спожи
nання, а з друrого спря,<tоване .на nідвищення процук

nmності rtpaцi, ефекпrвне виконання роботи. 
Оскільки будь-я:кий процес nраці відбувається в часі, 

то універсальною мірою кількостІ живої nраці є робочий 
час. Проте не завжди фа.кnІЧНо витрачений ва конхретху 
роботу час може c..rtyryщtти обгрунтованою мірою npaui. 
Фшсти'Uіо витраче час може вхлючати в себе nростоЇ 
3 різних nричин, необов'язкові nерерРи. зум.щщекі недб -
лістю або недосrатньою кваліфікапією як самих виконав
ців трудового процесу, так і керівкиків. 

Оrже, 3а міру nраці можна вважаm .1ІИШе таку кількість 
робочоrо ч~су, ва об'єктивно nотрібна 'На никонан:ня 
oiO<perno~ роботи кваліфіхованими виконавцями за 

сприятJІИВнх орrаlіізаційно-техні'UШХ умов. 
Оптимальне сnіввідношеІJRЯ між мірою nраці. та ri

poJO '(j оплати слрJоІJІЄ позитивній мотивації праці зрос· 
таппю їі продуктивності, правильному сnівв.ідвошенню 
між фондами сnоживання т~ нагромадження, отже є не· 

об ідною умовоJо нормальвого розвиткУ економі 
проuесів. 

Водночас значне ІнmереджеІіН.Я темnі~ зростаНЮІ фон
ду нагромадження nорівняно з темпами збіяьwення фон· 
.пу споживання призведе до погірш IOUi у\fов відтnоренн" 
робочоі сили, до упоuільненнJІ :rростакня або й зЮDКеюu 

жипєnого рівня: н<Іселення . 
Неuипр<Іuд9не нипереджен:н>І те miD зростання фонду 

сnоживання нац темnrtм:и зростяння фомду наrром· -
ження також має цілу низку негdтиuни наслідків: уnо

вільнення: тем:n.іn зроСТ3ння npo.цyкnJJiнoc'Ji nр:щі, пору
шення бал:1нсу між nomrroм і nропози-u.ією нu ptun<y ТО· 
варіD, інф.JШUія тощо. 

Огже, нормування як процес nизш•чеиня об ктивно 
необх.і.rоіи З<tтрат робо\(Оrо ч су в усіх сфер. JWІJJЬHot1i 
ЛЮДЮtИ Є ОДНЇЄІО З Raima ' ІDiw:J СКJТ<ІдОDИХ сусnіпьноі 
opratfiзrшiї npaui. 



Нн підприємствах нормувuння nраці м є Вl1Конувати 
wлу Юtзку функцій , а саме: основи nланово-економічних 
розрах:унків поточного, перспективного і прогнозного ха
рактеру· вихідної бази обліку затрат і результзтіn })Ироб

ниuтва~ основи раціональної організації npaui, виробющ
mа і оперативного управління nідnриємством; засобу 
веmновлеШІЯ рівнонапружених норм , забезпечення сус

пільно необхідної інтенсивності праці; дійовоrо засобу за
безпечення оптимального сnіввідношеЮІЯ між мірою пра
ІІі і і1 оплатою. Таким чином фун:кції нормуnан:ня npalli 
ДОСИТЬ ШИ:рОJ<і1 ВОШІ ВИХОДЯТЬ за Межі ЙОГО ВИl<ОрИстаННЯ 
1 ролі елемента організації заробітної nлати. Будучи ефек
'ІИВНИМ засобом мотивації праці всіх категорій працюю
чих. нормуnЗ}f}{Я в nоєднанні з іншими елементами орга
нізації nраці сnрияє раціоналізації трудових nроцесів, усу
веюпо втрат робочого часу, оптимальному об' єднаюпо 

колективних зусиль на основі nроrресиnних форм кооnе
руsання праці. 

Ycniu.me виконання нормуванням nраці зазначених 
вище фуНІО.J.ій МоЖJІИВе лише за умови бездоганно) орrа

нізаuД виробНІЩТDа . Як свЩ.mть зарубіжний досвід, орга
нізація виробництва і нормування nраці традиційно вва

аються важливими складовими внутрі.иm:ьовиробничого 
управління . 

Спільне досліджеНWІ , nроведене .в друrій половині 
80-х років Європейською Асоціацією продуктивності, 
свшчить про те, що підnриємці провідних країн (США. 

АнrJШ, Wneцu, Яnонu , l т-с:tлії та інших) не тільюr не зни
жують вимоги до нормування nраці , а й розш:ярюють 
сферу застосув·•ння і піПБищують якість діючих норм при
ці. Так, у США, за вибірковими даними, нормування nра
ІІі З.!Іійсюоється на всіх обстежених nідnриємствах маш:и

нобудуваF-tЮІ нn Н8 відсотках підлриєм~ харчової nро
мисловості, 93 відсоТКСіІ, підnриємств текстильної , 85 від
еоtк<Іх підприємств хімічної промисловості. 

в .. uюmвим напрямком економічної діяльності західних 
фірt.~ є посилення :контролю і обліку затрат живої праці. 

Враховуючи, що витр<.~ПІ н. робочу силу мuють тенденцію 
JO збurьшеЮІЯ, виrutтково важ:тrиuе зн ІЧеНJія нздаєть я 
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питІ:Інням n.лuнування робочоі сили і завантаження nра
шоючюс на основі норм трудош зёtтрuт. Використову
ються сnеціа.тrьні нормативні документи , яких мjстяться 
оnис усіх видів робіт з зазначеЮUІм nідповідних затрІ:ІТ 

nраці на їх виконання. 
У нормуваи:ні nраці nce ширше використовується елек

тронно-обчисmова.льна техніка та розробка норм nраці 3 

доnомогою нормаnmі.в мікроелементів. Створення авто
матизованих систем nроектування тз нормування трудо· 

вих проuесів, на думку з<Ірубіжних сnеціалістів, стзе виз
нс.tчальним наnрямом розвитку нормування nраці в сучас
них умовах. Радянська організаці>~ nраці і nиробництва, ~ 

також нормуванпя праці ніко.1ІИ не відрізнялися високою 
якістю. Постійні дефіuити, простої і аврали - їх родові 
ознаки. Тому не дивно, що за таких умов нормуваЮ{Я ви
конувало зовсім неwrастиву Д)(Я ньоrо роль регулятора за

робітної nлати, nриховуючи всі недоліки в організаціі .ви-
~бництва і праці. 

До останнього часу nіnприємства ніяк не були зaiJ.rn. 
ресоuані в nідвищенні >ІІ<ості нормуваЮІЯ n • · .. Витрат
ний характер економіки, низьки · ршень тарифних ста· 
вок, і'хюr негну'О<.ість стримували використання tw вироб
ництві ефективних організаційно-технічних ріше.ю. і зас· 
тосуваЮІЯ науково обгрунтованих норм праці. Здійснюва
ні "зверху" сnроби впровадження nрогресивних фор f ор· 
ганізації nиробНИІ.J;Т5. і nр:щі , розщирен_ня сфери норму

вання nраці і nідвищення Roro якості нез-r.Uнно зустрі 13-

;m nрихований опір з боку nрацівників підnриємств і як 
nравило, виро,джувалися ь суто формальні заходиj які іс
тотно не вnливали на економіку nідnриємств. 
У нових економічних умовах nовиюtо віцбуrися від

родження організадіІ нормувакня nраці. Адже першочер
говим завданням для більшості nідnриємств юmі є nошух. 
своєї "ніші" в ринковому середовищі, ззкріnле.ння та роз

ширення своїх позицій . Вирішення n:их завдань моЖJІ.ИJІС 
а умов випуску якісної і відносно дешеuоі' продукції, а 

отже потребує nідвищення продут..."ТИВНОСті nраці, ЗЮt
ження трудомісткості, забезnечення високого рівня нор

муваКЮІ лр.щі . Ти:ким mном, б якісних норм трудави 
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затрат неможливо забезnе'mти довготривалої кош.-урен
тосnроможності підприємства, його nрибутковоС'rі. 

3-мушt!:иі. конс:rятув'іІ~f, що..,:U. більшості nіJІПрИЄ\fСТВ 
України, на жаль, нині має місце вкрай занедбане норму
вання праці. За відомих об'єкпmних і суб'єктивни при
•шн на них знижено рів нь еконо очної роботи, скороче
Ш служби нормування й орган і зації npaui, nосл, блено ро
бату шодо знижен:ня трудомісткості nродукції. 

Але така ситуація ,не може тривати безконечно. Рух 

УІ(рЗЇИИ до розвиненого ринку є незnоротним. У ринко
вому середовищі ефективно функціонувзтимуrь ті підп

рнемств •• д1ІЯ яких аnроnадЖення прогресивних норм і 
економія nраці буде nрактич:ною сnравою , першочерго

вою потребою. 

Оrже недооцінка нормування праці та і.н:Lu:их ресурсів 
З.'І -mких у ов швидко призв :Lie до банкруrства підпри
ємств і безробітrя Lхніх nрацllін.икі.в. Тому не варто чека
ти "ост.ннього дзвоника ", слjд негайно вію-tоnлюшпи 
норм<tти:вну базу зміцнюuати служби нормув ttНЯ nраці, 
nідвиІ.ЦУІ3. ти кваліфікацію нормувальн:и:к.ів фахівцj}} з ор
ганізаціЇ праці та уnравління nерсоналом, організовувати 
облік, аналіз, плnнуnання трудомісткості nродукції. 
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Розділ 5 

ФОРМИ Й СИСТЕМИ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ 
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

5.1. Форми й системи заробітної плати: 
загальні положення вимоги щодо вибору 

Взжливкм елементом механізму ви н, чєння і.ндИвіду
альної з;:~робітної nл~ти є форми й системи оnлати праці. 
Останні вистуn<ІЮТЬ, з одного боку, з 'єднув 1\ьною лан
кою Uж нормування~ nриці і тарифною системою , а з 
цpyroro - засобом досяmеЮtЯ певних якісних nоказюt

ків. Ці елементи орrннізаціl оплати nраці є сnособом ус· 
таноnлення змежності зели\.Q1ИИ заробітної пл ти &ІД 

кіл:ькосrі , якості nраці та іТ результаті~ . 
Обираючи певну форму заробітної плати і конкретну 

систему формуваJі1-Ія заробітку , підприє 1ець або менед

жер управляє інтенсивністю і якіс110 npaui конкретного 
прапі.вника або групи працівників, об' єднаних одним ви
робничим процесом і спільністю умов nраці. 

Відомі і широко виnробувані світовою практи1<о10 дві 
форми заробітної плати : почасова й відрядна . 

За почасоnої форми оплати праці мірою працj висту
пає відnрацьов ний час н заробІrок пр<щіDнику нарахову
ється гідно з його тарифною ставкою nосадовим о1<Л<.t 
цом за фактично .відпрацьований час . 

За відрядної форми оnлати nраці мірою nраці є вироб~ 
лена робітником rтродукція (викопаюrй обсяг робіт), то ty 
йоrо заробіток nрямо залежить ~.ід кількості і яхості ви-
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робленої nроnукціі і н ра оuується зt~ кожну OJIIOiJWЮ 
npoJIYIOiil, виходячи із встановл ної відрядно! poзuilU<И. 1 

Істори'ІНо nершою ИН:ИКЛ<t nоч· сова форми заробіmо1 
ПJІати яка ззстосоuувал ся nовсюдно аж до кіlщя ХІ 

стол:іпя . У витляпі Т<ІК ваної nоденщини uoнu триІЮЛ11й 
~ и.л ш,-оuувала nідлриє,щів. Невисок, інтенсиDн.ість 
npaut чер~ н аі.пrересованість ШtИмшшх nрзuшниюu 
комnенсуві1Лася більшою триваЛІстю робочого дня , яка 

mновила 10 і більше годин . Свою роль • с и~1 ляторіtl" 
вi.zurp~awrи аистри 1 сnеціальні н rляn. ч.і , які регулюв::
ІН трудов~ nроцес ; nenm 1 nсихо оrіч.ниИ unп-ив cnpнu-
.uє 1 прес мо и.вого бе.зробіrrя . ..а 

Про tислова революція другої nолови.ни ХІ сто 1ття 
прискорила nроцес ме nНJз ШJ nраці , через що ШDИJD<O 

DрОЯ.ВИЛtІСЯ НеВідnОВіаніСТЬ м · іОЖ.ЛИUОСТЯ 1~1 l'еХНІКН І 
ТtХНолопї з одного боку, 1 архзічною орrnніз< цією прз

аі - з другого . Вкл<Jдаючи зи. чні кошти ноuу техніку 
піlmриємuі ннмагwrисп отрим ти і швидку відд. чу у фор
мі прибуrку. Перешкодою нп uьо fY шляху стада незаі.Н'rе
ресои<Шість робі икu нарощувати nродукт11вність nраці. 

Окрім uього ,(н. уковими дослідженням:и доведено що не 
І інтереси nІДЛриє tWІ nодовжуu:Іти робочий nень, нав

ааки, його вигідніше скорочумти до годин, осюльки за 
більшої 'ГрИІ:шдості робочої з~rіни знІ---rжується nродуктив
ність, 11 в орrон.ізмі пр цюючої юдини н коnичується 
ІІ'ОМ<.І, яка зuгрожує crtlти хроніч.но . ) 

~ 

t..: упере\rnість вирішив Ф. Тейлор , аnроnонушшши ід-
РІдНУ олла'І)' npuцi з<.~мість лочнсоної . Протягом приблиз
но півстолітrя nідря.mш форма оплати nрщі була nерешs

чою t! осноuних виробЮІЧJ це а . Вопноч. с потреб, 
1 нзrлядачах і контро..'Іера: · nizmaлa , з я-uилис>~ і crdJПІ 
ІІІаІЩо nоширюватися сл би нор\fУВЗННЯ nраці . Робіт

вих. убачаючи nря . ry • ежність ti резуль'ГІі'Т':!МИ пр. ш 1 

38ро6Іпом , с '' н. чатвся nідDишувnти nродуктиuність 
apaui, TO-'fY лотр ба n сnеціальm1Х 'nідгdнял " щдла а 

ло собі. 
У nовоєНЮІй період начепня nідрядної форми заро-

6і1ноі пл ти в з ідни краі'на стз о сл, бш, ти через різ
ні ПРИЧИJUІ,. е В OCHODHO~fY Через те. ЩО ВОН стри І~-
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ла nід.Dищевня яхості npoдyt<.Uiї, 1:1 ~;ідтак і їі коЮ<УреlПос
про tожності. 

В Укр~їні ві.црядн, форма стала переuаж ючою на ви

робн~тві: 1:1 кінці 20-х - початку ЗО- роківуІ нині вона 
rrровшною в основних виробничих uexux. оча ue uже 

не uІДПовіцІ:Іє інтерес Ім нк виробни:цтва, так і с. мих ро
біmиків. 

Hu основі як nочисоtlоЇ пк і аіарsщної форм з робіт
ної пл m nобудое<Ю рі:нtі сnособи 3В'Я3J<У р дouoro 
ьнсску робітник~:~ з його заробітком, ю<і нззю~аютьс.я сис
те 1 • m опл ти nраці. 

У господарській nрактицj застосо~ують nрості і прем.і· 
альні, nрямі й nосередн.і (непр>tмі), <:~кордні і проrресиuні 
системи оплати nраці ; з лремі(ОщІ.НJ-Іst .t за і.tulиnідумьні і 

колектиnні досяrнеJ-ІН.Я в праці; системи, що nобудоьuні 
на тарифній і бе31'зрифній основі. 

Пр, ильно дібрана система заробітної пл· ти, .нюs вра· 
ховує особливості трулового процесу, з,вд, ння, шо СТQЯП. 

nеред конкр пrим робочим місцем. nрофесію і к:nаліфіка· 
цію робітника , йоrо особисті інтереси . є ефектю~ни ор
гані аційним засобом і иач.ни 1 мотІ{()уючим ф~tктором. 
ТомуQ!наліз праКТІ-tки орmмізйuії з. робітної пл. ти, шо 
включає і оціюооання ефе1<тиеності tткористоuуваНИІ 
форм і систем повинен l1ровадитисJ.І систем тично і кuа
ліфіковано. Це сприяmме nідвищеmпо рез ьтатіь uhроб
ющтва оnтим::tJІьному nоєднанню інтересі-Р найманого 

праuівнию1 і підJ:rриємця (сш\сПИюt). 
В організаціІ' заробітної nл. ти , коли треба пркй ~М'И 

конкретні рішеЮЬІ щодо вибору форм і систс:~'d опл<:~1'11 
nраЦІ умов і розмірін лреміюваІі.НЯ тошо, необхідно ~ра
хоаувати баr~Іто рі :ншх чинників. 

До н. в~гом.іwих об ЄК'ТИJ3НИХ ЧИlіНИКів належ.1ть: 
фунt.."lJ,ЇЇ прt~цінників у виробничому nроцесі , зміст і ха
рактер їх роботи умови праці, тратегі(ші uілі і nоточні 
завдання лjдJІриємстuu особлиuості uиробництва н кон

креmи' дільниUJtХ. Поряд об'єкТИDЮІ m є і суб ктивві 
фактори, на >~Кі не можни не знt~жuти : консерватизм мис
лення JІЮдей, звички і тради-ції, що склалися, орr<Іні аuій· 
на інертність IOGi чюrить опір ноuоtшедення . і . 
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Різ • 3\tiHtJ Р ор нtзauj tно t)' мех.~н ·з\іі, шо СЮ1ався, 
то о ть j • якають людей, сnричинюють інхоли на

ІІіtь не) відо. tJІени опір. Незничні з.tіни сnри . шються 
IOJ е во лerwe, ме вони, ях прави.чо, м оефективкі. 
Том ·nотрібна nевн: nослідовн:jсть, зваженість під час зап-
ро ення лрин иnoso новІі сиспм заробіmо'( nлати. 

ир ис на H~t)'JCoDi дослідження. nередоІш освід. 
рі8ННКІШ і СПСUІ 11ІСТНМ, ЗИ~іНJіТИ\1 удОСКОНWІСНННf',і орrа

UІЇ оnл ти лр цj , ~•ожиз р ко. tен.пуватп 'Гаt>..'У стр. тегію: 
- но.во.введення не сл · робити •• cnt мише t np -

ІDJЮІХ nовинен бути опе ненюt, що npJrttиwri ' npaDИJІa 
rри" з&рігаються на певюш nеріод, наприклад, на тер, rін 
Ііі КО.: СК1'И.UНОГО ДОJ'ОИОр)' або ГІІЛ СВОЇ 18рНфНОІ угоди; 

- малозна,rнj з uии, юс n вн.1о, неефеJСПt:Вні і на них 
С.1Ш втрачаm час· 

- с)ТІ'f:ві нововидекия tреб rотув.ати з високою tj
)1010 ві.аnо Ш льності за спецjальки плано. t nродуманп t 
10 .!Ірібннuь· 

- )' проuесі nівrотовки і заnровашкеІПІЯ нововведень 
Іе.1ИХ)' наrу слщ з!.!ерн}ти на навчання nерсоналу, йоrо 

олоrічну rотовність до спри1tиятrя нового· 
- нововм ен.:кя в сфері оnлати npaui краwе при:жнва

ІnЬСJІ коли вони nоuнуються в часі із зн.ачня tИ орr-ті
апіnно-техначннмн но UlЯ н (реконструкція внробниu

' nерехід н випуск нової п-ро.аукuіі, запровадження 
ВОІОІ те нолоr і т.л . ; 

- у період еконо J:ічноі иестабі; ності в Украоо орrа
айні з uни в оплаті nраці доцільно cy. tiщant з вве
)1 ноооrо роз . іру . uні нutьної з робітної пл rn· 

- ново~~СІJен.ня, шо з чілаJОТh інтереси ве.ли:ккх 1'р)'· 
KOJiet>.."'ПmiB, оuL'ІЬио відnрацьовувати і внпробооу

н вужчій coui JtЬКо-виробничій базі. 

ванtія n р н :ty niдnpu
н адИційІІі n· о 

І.Н ІШ \tO І О По6. OBJt ·СІІ МІІ Пр ІОВ hHJI 

альною .'tанкою будь-.я:кої npe}.oaJDJнoi системи 
Юtю1 учоин й роз.нри nре. tіювання. Формуючи 
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пре. sішrьну систему, необхідно визначитися з таких пи
тань, кк джерела виплати премtй nерІодичність премоо· 
BIO:fifЯ, категорії персоналу, що nІДлягають премаюнанню, 

nорядок виnлати nремій. Особливо вс: жл:ивим питаюu 
вибору і обгрУНтування пок·ІЗникШ та умов nреміюваНИІ. 

Наr~аємо що одне :J nр::шил сучасного менеджмеН1)' 
наголошує: ''Робиться те, і робиться с~ме так як винаrо· 
роджу ться. ПраuівНИЮІ всіх рівнів - від керуючого до 
вз. rrера - nоводJІть себе uідповідно до 'іИЮІої систе 01 
uинмород. Важmmою перешкодою дocяrнeJfifJO резу ьтз
тів є мличезна невідповідність між поведі!ікою яха tsH· 

маrаЄ"ГЬся і поведінкою, яка nянаrороджується . ' 
Заб зпечиги BJ1JIIO\ через матеріальЮ сти sули на пове

дінку nерсопалу найдоцільніше і в нМtnрийняmішом 
нзnря · \tожливо за умови дотримання певних вимог до 
розробкп системи nреміювання і передусім до визначенНА 

показюtків j умов преміювання та їх розмежування. 
Наса snepeA роаrлянемо спільність і відмінність умов і 

показників nремjюшtння, як найдоцільнlu.tе poзnoд:imm 

·навантаження" Шк ними . 
У найуззrмьнішому, дещо сnрощеному uиrлЯJІj . О• 

вя- це ті показЮІКИ , досяrнен:ня яких дає JtИШе nіаста 
1V1Я виплати nремії. Розмір же премії залежить від показ 
ників преміюваІОІЯ, а саме їх рівня , дина tіки тощо. 

Умови і nоказники nреміюuІіННЯ nоділяються на ос
новні й додаткові. Осиовн:и~m вваж<tються nоказники І 
умови, досяrн.еЮІЯ иких має uирішаJrЬне значення 
розь'язання nроблем, що стоять nеред колекти.вом або 
окремим nрац~нико 1. Додаткові показн1-1юt А у. fоІШ n 
мію:вання поклик;ші стимулюваru різні меюu значущі ас 
nеJ<ТИ трудової діяльності. 

ВиконаlШ.Я умов преі\>UІОВ.'LНЮJ не е підставою ДІІJ 
збільшення розмір~ винзrороди. У разі невиконання ос 
ноuню( умов преміюuання npe rЬr не смачується, а у ра
зі НС.ВИКОН8f{_НЯ ДОДЗТКОВІІХ умоu Премія ЧОЖС сnлачуеа 
тпся в меЮІІИХ розмjрах (у межах до 50 відсотків). 

У разі перевиконання як осноuних тю< і додаткав 
показник.іn розмір npe.ill збільшується . У р3 і невико
нання оснонних показників nре .\1ія не сплачуєтьс.Іt, а не.-



ВІІІСОІWШІЯ додаткових слугу nіnставою дтІя зменшення 
винагороди. 

Прис't)'І1аючи до розробки пре!.Ііальмої систе. rи. слід 
ти і на таке. Згідно з досл.ідженн.ями з інженерно:.· 

пси. олоrlї оnтимальне ч.исло лоrіч:н:их умов дт1 діял:ьнос-
11 JUОдини не nовинно nеревищуnати чотирьох . разі йо
rо збLІJьщеюu різко зростає -.ас , необх:і..Іlниk вля: 
nрийнятrя рішень , і збmшуеться ймовірність помилок. 
За3н;~че!іе м є nриншmоІJе знu•tеКЮІ і nід час вибору nо
казників і умоn ПреміlоІ.шЮtЯІ. Так, за великою кількості 
показюtк..ів і умов лреміюваннj{ втрачається н. очність 
:sе'Я31..')' системи nреміювання з осІ-Іовними завдАннями 
виробющ~ і осноеЮІ w результ, тами діял:ьності колек
'ІНВ)' (nрщіDниха). До того ж зросте є Имо8ірність їх неви
конання, що вистуnає демотивуючим ЧJfННІtком . 

За оптимальну nважається кількість nоказникіІ3 і умов 
-емаюшіНН.Я на рівні 2-3 за макс.иммьно допусm f)'- 4. 

Вибір конкретних ло:казнmсів і умов rrреміюuакня -
річ над;звичайно склR.Qна й відnовідfІльна. Головн3 вимог. 
nолята у то~і)', що як показники так і умови nремію
вання мають відловіnаПІ завлзJі.ЮІМ .виробющтв. і ремь~ 
о залежати від трудоnmс зусиль nевного колективу або 

певного працівника . 

Як nриклад розглянемо такий nок зних snc виконання 
ІОГО&ірних зобо~:~ 'язань з nостІшок продУКЦіі. За йоrо Jщ~ 
конання ідповід tоть передусім керівних піJ:mриємст.ш~ 
loro застуnІіИJ< з виробництва, начальники складм.ьни:х 
аехів. а також кері.nюrки ряду лроВідmіХ служб за1:1одоуn~ 

р&.'Іtнн.н (еконоЮчноrо ~ідді;tу. віІ.шілу м ркеmн:rу фі
ІtаНсовоrо, технологічного). Але якщо цей nоказник є 
"'вузьким місцем' в діяльності nіаnриємства то noлimrrи-
11 стан cnp в у цьому наnрямj можтrво з умови заіте

ресоваІіості робі'ІНИКів, cne.u;i, лісті.& і службовців цехів у 
ІІІКонаЮІ.і плану лоста1:1ок за уклІ:ІДеНИ\<111 доrоворзми . 
Система nреміJовання зазнаr1еЮ1Х катеrорій nерсон. лу 

включати такі показнию1 і умови преміюванm, SU< 
уск nродукції n усnноменій номон:кл, турі, вя:ко

нання nлану-tрuфіка здшsання виробіu на склад ритміч
ІОСТЬ 1щробющт.в . Ui показники з. лежать від трудових 

АІі:. · n·()rcщ.,. "I'~UI • 9С) 



зусиль робіmякіn. спеціаJІісті.D і сЛ' боиців цехtз· їх о
сятнеtDtя забезnечує ви он ЮіЯ ІtШПриємство і доrовtр
ЮІХ :tобов' Я3. Н:Ь 3 ЛОСТ'аВОК npOJJ}'Юlii. 

Принwsnово uttЖJrnВo щоб nоКіізники і умоsи npe tію
~ання, ЯJd за іlаваються в преміальну систс~fУ, не супере
чпnи ОДИН ОдНО. f)'. СІ с.а ІС, Щоб ІОТtШ)'ЮЧИ І:ІПЛНИ О НИ. 

Н ПОJІЇЛШСНЮІ окре fJ1 резульr. тіВ діялЬНОсті не СПРJІЧИ· 
вював nогіршання інших. Якщо суnеречностей ~tіж дво-
tа ПОКЗЗНІІК іН Не )'fШKHym, ТQ \1 ЮТЬ б)'Пі ПС:рСдбrіЧСНЇ 
певні у. tови, що дозволяють )'31 о }'lkl'rlt рjзносttря touaнi 

інтересн. 1ак, якщо ооtрібно во.ІІНоч. с С11І rулюВ'3ТІІ 
Т"dння 11роду иьносn rtpaui І піднищення якості прод -к

u:ії. то ЗІІ.Я'm суп ~чнсх:ті мо иво яхщо перед6 чrm 
nіапові.Іmі у. ови см· nремії. НІІnриклСІ,Д прещSІ за пе· 

рсеикон HWJ норм виробітку спл чуеться з, умовJt якісно
rо DИКОНІІПНJІ робіТ. (}{ШИ BllptaHT y.tO'It - преМі.ІІ за 3ДіІ
ШІННJf nродуК.UjІ з nepшoro под ння со.'Іачуєrься за умовІ 

вихоІІання пра.uівнико 1 виробничого '38U ання 1:1 усТ<ІноІ-
лснІ НО ІСК 11атурj , O.Ж.'JJfBI Й IHWi ВаріанТИ НЖ)"8 НН 
)'3ro екня умов і показли ·ів прс fіюІJ.ання. 

Ддя тоrо~ шоб по moot й у.tоІш преміювання 
стя f}'J'IJOIOЧlfй вnлмu на nо~едінху nерсона.1у nідр 

(о~ еи:конавuіn) і відповівали завдання s їх 
ності, важтmо Іш.зпuчитися з рівне . { (виx.iJmoro ве.тшчи· 
ною) похазнию.в і у іОВ, wo JlЗIOTh niacraвy для cшt.anJ ви 
наrоро.ІІИ. 

З урахуванням конкретнюс заюан:ь виробющтва пох:u
нюси (у.4ОВИ) ре {00DaНIOJ МО ТЬ бути: 

а) спря: Іовані на піnтри шнн.я вже JIOCJIТН}"I'oro ( 
ничио високого, nрм ятноrо бо доnусти toro) р~НІ, 

наnрИЮ1ІUІ, виконІUUІЯ виробн:ичоrо з.:щпаиня, з~ бе:~п~ 
чекня норма но о рІвня якості, збере еюн1 нор ta 
ноrо рівня яхоС'Іі., збере еЮtя дося:rненоrо рівня ....... ,. ......... 
женн,я устапсунання то о; 

б) сnря.tовані н. под п:ьше поліпшення резуль 
ді.яльноСТІ - зрОС1'8ння (nрирІст nорівняно з попе~rюt!І-. 
періоnо t або ві.аповШии.r nepiono 1 fИИУ. oro року. ne 
uкщення середнього рівюt nок зю1ка н .а но t)' вироб
mоrrві, пере ихонаюtя виробничого аnцаяия тоwо. 
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ак. нanpJDV1. . nоказШО<. прем:іюВ<LНПЯ вихонаЮІJІ 
JІс>rо.ьtрннх зобов'яз нь з noctauoк продукціІ' сrтр.я tова
ІDtй На 100-в' СОТJ<ОВС ІЩ)СОНЗННЯ )'10ІаІІСЮІХ YfO.O, МС Не 
бmше roro. оскільки переваконаІШЯ cynepe'U суrності 
пьоrо nоказника. Водно•tас такі показннкн, нх зростаІ:JНя. 

:::nmності nрапі. nі.ІmmцеІШ.ІІ я:косn зю еІШя. собі
вартості, зроС'Танн,я прнбуткоаос1'і наuі.'ІЮJОТЬ на поnаль
ше попілшеЮfя LІИХ результатів .аіяльності поріDНЯ1ІО з 
розр· нкоtнt . j ріuнем, 1'tДttовіанн t періодо ~ fНН)'ЛОГО 
ро ·, nepio.oo t, шо передув звіПJОt.fу. 

Важл sшою склядовою побудови прс~Ііальноі систс~ш є 
обrр}'ПТ)'ВаННЯ рОЗ dрів пре . d.ї. Його мета - забезrtечJtТИ 
вunові.анісrь роз'lіру ао о 1ення велJf'tИН.і трудового 
внес С}' копекmву чи nраu.івнлк •• fli.ii час nпрішеІDІЯ uієї 
проблсм•s (і в цьому полятає основна скла.анісn.) іаЮТЬ 

овув. тися безліч ~пDfНИХів: зн. чею:ІЯ конкретного по
ка дnя uнрtшення виробничн х з вдань, кі,1ьк:ість 

mочас сти fY;tiOIOІUtX nоказюtків. їх вихі.Іщі рівні і мох
шості nодальшого nоліnшеnня, 'Трудо. sісткkть ' о ини
цj зростання чи досяrнен:ня nевного рівня показникз. 

ВихоlІ)(Чи з rtрющи.nу "оАНuко»а npc. tin за оДJіакоаі 
Іодаткові зусИЛJUJ", іожна робити висновок, що у зі 
ІІІХОристанни кількох показюrхіu премаюввння бі.'І.Ьша 
'Іастка nреміі tає npttлaJl8rn на пока:;.ни.к, поліпшення 
вбо nідтримання яхоrо вимагає біпьШИ)( Тр)'дових зусИJІЬ. 

Зіста 1 їtенн_я трудових зусиль щд t&ac nихонання різних 
аоказtm:кі.n, .-які нар< овується npe Ш.. річ неnрост-d: uн 
. '~ їі \fають висококвал іфіковзні фа · ці піJІприє t
nвa. На рийтrгнішим мя З<LCТOC)'Ь<UHUt є метод експер
'ІН<>і о1~ інки . 
Обrруитоnуtочл роз~uри пре. Ш, слід . ш 1 на )'ІШ:І і що 
М лре t іЮВЗННJІ не ВІ1 КОН)'Є СТИ і .'ЛЮЮЧОfО ПрИЗН:\

•еиня, икщо nремії ншІто низькі {менwе 10 иідсотків та
ркфноі ставки або nocaдoDoro окл~у). 

"Те ro оrію" ВJ1зtrочення poз~tipin npe~ri.i роз :nme to 
• конкретно ~У прих.Іщд.а. Прютусmцо, що nотрібно виз
ВІЧИТИ роз іjри премій слеці:uuстів і сл~ ouцi.u nідпри

сw , для uи основю•~ ~і покззнюс m охочення 

. чеШ: впконапня плану ПОС1'аВКИ про кщ.і :ш КЛ<~-
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деними договорами , nіавишеЮІЯ nродукТИІІиості приці, 
зниження собіІJартості процукuії. Поnере.аня експертиз 
оuінкз лока38J1а, що сnів,Вjдноwення трудо~и зусиль не
обхідних для восяrнеRRЯ азначенлх nохазн:иІ<ів стан<>
uить о 5 : о 3 : о 2. 

lнші необхіztнj вихідні дані і розра.~ок розмірів nре
мії наведені в taбJUt.цil 5. J. 

ВихІдні дані і роз-рахунок розмірів прем! 

для вJUJJOчeиWІ в орем1аJJьв1 nоложения 

Залл:ано
Основні ва:но зро

шж:.t.,1нmсп ст-ання 

nрс:щію• (зЮІЖен-
ваиня ня). % 

(nунк-rах) 

Фt.ш.а 
оплапJ за Quввідно-
nоСШІо- llm1IIOI! за 
вимu пока.:mи-

оЮІадІWІt, 1 Ка:м:JІ nре
Г,РІІ:ВСНЬ ' 1<tіЮЬ!ІНЮІ , 

100 50 3600 

5 зо 2160 

о, 20 1440 

Таблrщя 5 l 

~~~~----~~~~00~0~~~~7=W=0~. ~----------

3a даними ТІ:Іблиці u npe tіа.льн·е nоложення CJliд вклю
чити такі розміри nремій спеціалістам і службовцям: за 
nихонання на 100 % nла~ поставки продукціі' за УКJІаде

юши .aorol\opa m - 1 .О відсотків; за 1 % зростання про· 
JIY)-'1'ИDRocтi прщі - І 8 відсОТJ<а; за О, 1 пункта знижеНЮІ 
собівартості продуюlії - О, 75 відсотка. 

До nepe:rjкy nрацівникіь >ІКИJ< належить nреміюватн ЗІІ 
певні nоказники. с.цід вкл:юч ти тільки тих nрацівпиків, .які 
можуть своїм11 з си,lЛ>І НІ безпосередньо ~юл~tнути Н<і nідт
РИ\tанн.я вже досягнених (високих, nрrfйнятних) чи подаль· 

ше поліпшс:н Н1 uи~дних ріаніu показникін nреміювання. 
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Під trac nроек'J"}'ООннn тах ої складової премі, льної сис
ТtЮІ, як періодичність nреWювання (за місячні квар
тальні~ річні результати чи одНоразові) , слід вр~овувати 
особливості організації .виробництва і nраці, характер по
казників nреміювання, наяJJність відnо»ідноrо обтху ре.
')'льтатів діяльнос'rі за конкретний nеріод. 

Так робітників nреміюють за nоточні основні резуль
пти діяль1іос'rі я:к nравило щомісяця. Саме так.1 періо
lІИЧНіс'ІЬ сnрияє моrn:вацu nраці робітнюсів і можлива 
3аВДЯКИ оперативному обліку ре.зультатіD nраці цієї кате

rорії nерсоналу. Для кері13ників, спецjал.істі13 і слу)Кбовді.в 
слід практикув ти щоквартальну періодичн.ість nремію

вання оскільки показники і умови заохочення можуть 
буrи визначеЮ найчастіше на основі квартальної звітнос-
1\. Одначе в цехах для J..ЩХ катеrорій персоналу може бу
!11 ьстаномен і щомісячна п:еріоди<rnіс'ІЬ преміювання, 
ІІИХодячи з nервинної оnеративної звітності цих виробни
'111)( тдрозпілш. 

ВодІ:іочас за н дто тривалого виробничого циюrу, на 
Wolfl-fИX роботах, у ризі виконання трудомістких робіт з 
акордною ОПЛАТОЮ nраці можливі і більш тривалі nеріоди 
Jівльнос'rі, за ре.зультuти яких нараховується премія. 
ПШ час формув н.ня nреміальвої системи лроnонуєть

СІ прийняm такі положення: 
а) премія не nовинна нараховуватися за результати і 

.аіяльн.ість працівника, що є обов язкоІ'!ими і оnлачуються 
І межах nостій:ноі' (тарифної) частини заробітної пл~ ти; 

б) не можна визнати доцільною Риnлату nремії за мо-
1ИВЗМИ. не пов язаними з роботою а, скажімо, через ви
ІіА на пенсію незадовільне матеріальне становище тощо~ 

в) незначне з~:~ розмірами але широке за охоnленням 
арапівни:ків і часте прем.ію~ання nеретворюється u ста-
6іІьну форму виnлат і не є чи:mm:ком-моти:ватором, 

Пре\!іальне nоложеІОІЯ розробляється власником або 
JІІОВНО!іаженим ним oprt.t.Яoм погоджується з nрофепіл

оан 1 коиітето :f і вкл:ючаєтhся до колекпmноrо договору 
додаток. 

Для приведення показників, умов , вихідних рівнів пре
Ююьання і розмірів премії у nідловідність до лотреб ви-
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рОбЮЩТ'Dа, СОЬ рОбОТИСдід ЩОрІ~ІНО, ООЦНО\І<ІС ІЗ форМ}'· 

вання 1 (уrо•Іненн.ям) nл~JiY коно !ічноrо ро BJm<}' і -
нес-плану) Н3 н. стуrtЮіЙ рік , neperля.a.<tn1 'Пнmе но ~о-
еННJІ нро нрещюІШНня . 

8 'омх нсст.tбіJть.ної робоrи nідпри . іСТD у перехіlІно
му до ринку nepiont !)І ниt(.ає no·rpeбa u опер Тt1ВНій змінІ 
лротяrо t року псnних п~ • 'Сtтрів оре: uальної сис~. ш 
Таку мо ·:nmість слід nepeдб<t'!mi u колектиuно\Іу дого
ворі • З tіНИ А Я І ' • IOTh BHOCJmfCJI CnU ЮНІ рІ· 
Ш IOIJI 1 СТОрЇN ЩО JOJ'O )ІК:ІШІИ. 

5.2.2. Opraиjз.atilil nреміюв:шня робітнкків осоовпі р :! л.-
m дtяльв 
и~ми npe riюnamtя працюючих, у ТО}ІУ числі poбtт

шndn можна КЛ(І.сифікуuати за такими озн к; ми: 
з) залежно від об'єкту сти tулювшrnя ож:на nиді.ІІJ 

nш;ивідуіVІЬні і колективні · 
б) від кіJtькості nоклзн:и.ків, nокращання .ID01X с i't)'· 

ЛЮЄТЬСЯ - Прості і СКЮІДНі; 
в) від характеру зрос ння :юо Очу&'\ЛЬЮІХ nпnл т 

nропорційні проrресивнj, perptcиuнi. 

Індивідуальне n~'іі.юваЮІJІ ( о очення б посере.адьо 
окремих робіmикіn <:JІід шнсористовушrm у виnа.zх, , ко
ли організадія виробюш'ІВ<І передбачає робо'JУ ко' oro з 
члe.tt.W колективу н межно nів iRWJE ' , з<J нwшное11 облІ
ку індивідуальних результатів лр:щі, )' азі виконаЮUІ nп
дів робіт, що вимагають особлиьих наuичок або роботи нз 

унікальному обл дн нні тощо. В цьо І)' BJШ3.11J<Y nою ЗЮf· 
КИ Й УМОВИ ПреМЇ10D<tЮІЯ UCl'<UiOUЛIOIO'ГЬCJI бeзnocepe,[JJfЬO 
З'а ffpoфe<:LЯMH бо ВНД!'ІМН ро'біт, , npe~Uя Нар· XODY Jl 

на основну 3< робітну плuту кu:+.."Ноt'О окремого ро Іrгник .. 
:rJ...'leжиo ьід індІfвідуальюІ резу ~тів poбont . 

ОJtеКТИDне лреміюuанR>І ro ~ ашкорttстовувnтися як 
за ~олектиuноа , так 1 l.НдИ.Віду. ної орrан.ізаціі np· ці. Йо
rо tera - :r<.illrtepe уu;пи робrтнІІКІВ у зягапьннх. кitm.eвti. · 
резу.ЛЬТ'dта:\: робот брІІгаJU1 , дільшщі. цеху. К е UJН)' 

npc Шо нзраховують залежно uiA стаJ.І uиконаЮІЯ '<О•1ек
тиuннх nоказникjв діяльності на основну з poбinry ПЛ<rІ}' 

бри:mmІ (дільmщі. це, ). H;waлt колеКТ11вну np Шо роз· 
noдuutiO'rЬ між nрацівн1t~ m з ур, , mrям і. особистого 
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ВНе • , llИ ОдJ{'ІИ З OCHOI:IHOJ 11рО6ІТНОЇ ПЛ· nf, ВlдnраЦЬО· 
ааного ч, су і коефіnjєнта трудової учас і К 

Вибір nока юrкіn і умов nремію1шннн залежить вjд зав
, >~КІ стоять перед об єкто t сти І)'ЛЮВЗИНЯ обітни· 

ом, брl ,дою тошо). 

прuціuникіu основного внробюоrтв. пок зни:ками 
Dpc ІЇЮ ~ння . !Ожу'ГЬ буm; 

З) у разі СТИ М ЛЮІ.ШННЯ rtОЛІПШеНttЯ JIXOC'Ji ЛрОдукуції 
(робіт, nocлyr) - збільшення зд3DанІОJ nродукції з nepшo
ro лод.tннн ; скорочення uипадків nовернення неякісної 
nродукції . рех.1ам~ці1t · покр<'lШUНЮf r.пунку (сортності) 
прQДукці1~ знщкення браку, відсуmість nретензій до nро
аукції робіт nocлyr) з боку сл-ужби техні11ноrо контролю, 
СПО)(UІІІСІЧЇU і Т.ЇН .. 

б) у р. зі стимулювання освоєння ноuої техніки й прог
реснии ої технології - скорочення термінjв осво нпя npor· 
рссІІl}НОЇ техно оrії; піmшшеюІJІ коефіцієн змінностІ ро-
6оnІ НОl!ИХ ТИПіВ \ііЦШtН, ВИСОКОrtрОдуJсrИВНОГО О6Лад• 
вання; пі.авишення коефіuіента його зав нтаженпя , скоро
аня ВИТр<tТ Н!І ексnлу~:~.тацію і т.ін.; 

в) у разі стимулювання зниження tатеріuльних tшт
рат - зменшення технолоrічиmс втрат nорівняно з пла
ІІОІЯІ\t (норм. nmюrм) рівнем, зменшення відходіu на 
omtiНИmo nродукції nорівняно з фuктично осяrнуruм рів

; економія сиро:внни . • .t.'\Теріалів, інстру tенту. ШІ.ЛJLu
·енер е·rичн.н pecypciu, запнсннх части1і тощо; 
r · р. зі С'nfМ)'ЛЮВ::ІННЯ зростання провукТИDності nра

аї більшення uиробmсу продукціІ ' зниження труда tic
'Dtocтi nропук:цu; виконання обсяrіn робіт tенwою чи
ее; ·с'Г!о і .ін . 

Як 1а Th no дJіУВ3ТИСJІ пою зники 1 умови пр щю
ННJІ, яко мu буrн іх Ієр::~рхіJІ? Якщо У\1ОВJІ внробющ-

1113 ви t, r, 1 ть, н<nри:кла.а, як першочергове - с t\Іулю

я n{дuищсння якості про,дукuії. то й nою ники пр -
J!,;ІННЯ t<t п. бупі віlmовідни.ш: noлimuetmЯ rїпунку 

ІІN':І\ІІJ('ІІіі . · ни ення браку, скорочення рекл tal( тощо. 

ВоJtНоч с овою преміюваІDІЯ можуrь буn1 одюнІщІ. nо
що с11рияють безумовному виконанню основю 
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виробюrчлх 3 мань (но~енкл тури, обс~ робіт, досяr
н~иня розрwсун.коuої собівtt.ртості тощо). 

Нижче наведені tОЖЛИВІ нарі<tнти всr.шовле.J.t.ня 110· 
казників і умов nреміювання робіmик:ів, які об'єдНані в 
бригади. 

Варітт; І Стимулювшuт зростаwJн rrродуктиьвос11 np&.Ui 
Показпих np міюв. ння : 

Зр t.ISHHЯ 

nродуктивності nраві % 

Умови преміювання: 
) uиконuння плану номен· 
ЮІатури; 

б) 1ІИКОН31ІНJІ Л ;ЩОВ ГО :)3В
nання якості nропукuії. шо 
випус~ ться, в rтрFrйІіЯ'ГИХ 
ОJ.LИmщях вимірІ .вання. 

Ва; іаюn 2. С и tуmщшf!НЯ зрос:ганпя обсягів виробництва 

Показник nрсміІ взння : Умови преміІ вашw: 
зростання обсяrіn виробниtІ'l'ВЗ а) виконання nлан но tен-

кл:І'Рури; 

б) І:ІИ.К нання ruruнou го а.І}
nання з .яко(.."!'і rтродукції. шо 
випус.;каєТhся, в nрийнятих 
QІ(ИНИU,ЯХ ВИ...'\fЇрЮВЗННЯ . 

ВtІЖЛиве значения під час визначення розміру премії є 
оціюованнл наnруженості nоЮ:Ізник:ів преміювання яке 
дозвотtє диференuіrовати роз. fіри премій за підро ділами 1 

робочими місця}fИ, забезnе.чуючи вищу винагороду за пра· 

цю більшої наnруженості. 
Напруженість планових заtш<ІИЬ ЩІЯ цехів і дільниць 

можпа оціюоо~ти оизначаю"П1 коефіuієнт ~І-ІКористання 
виробничої nотужностt; коефіщєнт зав<Інтажеяня обЛШІ· 
нання; nоказники, що характеризують рівень лкості оро
дукuії; собjвартості, трудомісткосТ1 продукції (робіт). З or· 
ruщy на означене розміри премій робітникам (колеJсrивам 
бриrад), що встзношtені за виконання виробниqих (нор· 
мованих) завдань, інших основних техні:ко-економі':І.Н'JІХ 
nоказників доцільно додатково диференціювати залежно 

від наnруженості умов виробничої дія..льносrі . 
Приклади nобудови шкал ,д,1ференціацu розмірів npe· 

r-.tiй робітникам (колектиJ1зм бр11r:щ) з урахуваІі}UТМ нззuа· 
них вище чинникіІ:S нш1едеІіі 1.1 т<Ібющя, 5.2- -.4. 
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a6.1!lUR 5.
ШІWІа диференцІації розмірів премій робітинкам (ко ективам 

брJІf:ІJІ) а 8\ІКОВІlЛНЯ l)ИрОбІІМ\1 (ІJОрМО84ИИХ) 3~8JWU. 
1tlлtЖ1to від виробітку продукції 1 як:ості ороду.к:цtї (роботи) 

11 0 1,1 
100 1,0 
90 0,9 
о 0,8 о , о , . 

0.7 
06 
0,5 

0 
() ~~ nремії, WO І!стаFІОВдСІІ<І 311 111\J<QF.III.UHJI Іti>~MOI!\\It\H'Q ..r.Wllllll/111. І 1'111 nt 

oUIIHHII 

7 аблиия 5. 
Шкала диферепціаnІі розмІрів npe,.ri робітШІ 3М (KOJt :тя · м 

бркrад) за ІнtfСоІІавня виробничих (uормов;нш. 338.11аtІІ> 
задежко від відсотка здавання nро;1ущн з nершого ПОД3ЮІІІ 

І J(oeф1uiєttfa використаНІUІ облаmtаи.ІtJІ 

Прuц~ю ЗІІІІваиня 
n дуКІ:Іu з першоrо 

МІання (нор:иаnm - 90) 

Нижче: О 
0-4 
• 9 

9 . 4 
9 • 7 

9 і 'ІІІІЩ 

о 

90 
100 
10 
110 

·о 

60 
70 
о 

90 

1 аблии.я 5..1 
Ш ІІа l1Иференuіаді.і розмірІв npeмl:lt робітникам (коле иаам 

брИf3.11) за виконання виробничих (нормованих) завдань 
зап.ежно віn частки техні'llІо обrрунrованкх нор. r 

• трудомісткості вккопуаа.них робіт 

ІвхоЮІ!UІІІ МІ~:ІІ'ІШІХ 
ІВрІ)(іІІП'ІІІ о 11JJЩU, 

1.\tl\ ЩІІСШ І( lt • 
рс8ІІКІ>Н:І1ІІІМ 111\)1C1ti1•111' 111 )( 
88.1Atn, 

2S 23 

2.5 2.0 1,5 1,0 
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Орrаюзоuуючи нр~міюuання робіпnndв, за$mятнх обс
луrовуnмnшм осноІНіОГО еиробющтва, слщ застосо о 11 

лoІGUIIJOOi, що безпосередньо хар::~ктеризують яюсть tx 
роботи: забезпе•tенн.н ритмічної poбcmt oбna.IIJ1. ЮІЯ, що 
обслуrов}'єrься. піzІвишен:ня коефщієн'nl иого вstкорнс
тзння; збільшення чuсу ефект•шноі роботи облt\дНrшня; 

::.меншеНWІ кількості виnадків m триnмості ниходу обл д
нання з лму; збільшення мiжpeмoJmtoro nеріоду ексл у
атаці.І. скорочення витр:п на обс уrонуuання і ремонт об
ладнання; безлере6111нс · сtбезnечення робочих місць енер
гією, nалиВОМ, і.нстру\fеНТОМ, ОСН~ШСJ:fНЯ\1 ТQЩО. 

Робітників-контролерів елі nреміЮШІ1и тільки за no· 
к зника\01 , що характерпзують їх зусилля шодо nоліп
шеЮІ>І якості nродукції що онnускається, н • лежно віІІ 
іJПnих р уЛЬТ3ТЇВ роботи. До 'niJo..o'HX ПОК ЗННКіО ВІДНОСЯТЬ: 

скорочення nооернень про кuіі ПО.ІІМЬШJlХ операu , 
оідсутн.ість nропускаmtя npoll')'К11.iї з брако r, tшконwmJІ 
JL'Ізиів (nporpaм) для профілакmки браt--уо Роз~uри npe rій 
цих робі'І'ІіИКів встанов.пюють зале но ві тоrо Н4 кі."ІІЬки 
стабі ьні результати їх роботи тобто протяго t якого пе
ріоду вони дося:гають позитивних результаті~ у З'dбезnе· 
•tc:н.U високої Ю<ості nродукціі (роботи). 

В умов. х бриrаr.mої фор tи ор юзаuіі 11 orL1am праці 
нре ія нараховується: о 

- зз почасової оnлати - на зuробіток бр•П".ЩП <J Т<t· 
рнфннми с'Г'JВКами (місячними оклад. ми) :щ ф. К'111'tнО 
ВЇдПр3ЦЬОІІЗНИЙ ~Ізс; о 

- за відр>rдної оплати - на відрялний з~роб1ток бри
f<UІИ, 

Зоерн.і. fo ув3rу нз особливості нарахув:щня прс~ш ко
'Іекumу бpm-aJUt, якз rtрuцює н:ншою, ніж УСТ'dІІовлено 
заЦІІ.(1нням, чисельнісnо. Цій бриrм.і (бpиr:'Ula 1) рско ІСІі
дУЄ'І"ЬСЯ нар.,хову~ти колстинну прс 1ію на фонд otutanr 
за тзрифни\І•s ста~<~ 01 (.ч.ісячни. rn ОЮІад: f>m , ВІLХОдя'ІН 
з нор)t~тивноі ( планоооа . а не фактичної ЧІtсет.ності 

Нарш овалу бриrмі 3<1fМЬН}, С)'М'і лрс~ · ро:щоm
ляють \UЖ ЇЇ ЧЛСН8МJ1 3 урЮС)'ІІаННЯ 1 ОСОбИСТОГО UHC<:t..'}' В 
'3Зrальні ре3)'ЛЬТ3ПІ. За період пrreнctfflн:oro розвJПТ<}' ко-
екnПІНИХ фор\1 орrанізацїr праці ( О-ті роки) на n ~ І· 
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w 131Шl~uьоваю різноч. нint.i варіанти визначекия осо
бист го внеску член в ри ш на осноuі розр rнку кос
фіш н а трудово)' участі ( tс:rо.а.ик розрахунку 

з.-щежно від лор~')' визначення його бїІзовоrо 
ріJJня а СК!Іаду оцімочи похазникіJJ, що пі.авІіШУЮТЬ 
або знижують його. шже бyrn різною. Проте за ьна 
фор. f ЛІ:І uизначсння Т залІШІ ЄТ"ЬСn єди:НОЮ і м, е та
хи Blf :nяд: .. , 

КlУ = ~ ~ + 
І І 

е КТУ - у частк від одшuщі; 
~ базов 1 рівень КТУ; 
к. - значення показюn<ів, які лідвишують коефі

uієкr; 
К, - ЗНВЧСНtіЯ ПОJСЗЗЮіК В, ЯКІ ЗнижуІОТh Коефіuі

ЄЮ; 

m, р - кL1ькість показниХІВ, які в~овуються. 
Роз оділяючи nремію 1Іж члена tИ бриrадИ, базовий 

оефі.uієнт К6 найчастіше беруть з.а одиииuю. Проте мож-
;mве використання й інших підходів, KOJrn базовий коефі
цjє , н прикла циференuіюється професія m робіт
ників, а у разі алученни до склшw бригади сnеuіалістів
і з кwrcroptя . ш nерсон, лу Піпходи до визначення базо-
вого рівня КТУ . 10 бупt таки,щ: 

а) як ошноwеНJ-fя \lісJІчної тарифної ставки (посадово
rо ок.'Іа.ау) 110 .Uні Ш.'fЬНОІ тарифної ставки (поса.аовоrо 
ОЮІ у) ПР UWHJtКa брl 1ІН; 

б) як nідношеяяя часоооt тарифної оmвки робітника, 
ро3р ованої вихо.ІІЯЧJt із сере.ІІНЬоrо розрму ~~ онуваних 
JDІ).S робіт .110 тарифноt crn 11 робmrюса осиовноі профе
СІІ В ULЙ брищді. 

в) Яk вадношення тарифної ставки (посадового ок..,а.ау 
з урахуванням поточної пре ш до сереn.ньоrо рtвня apo
бi'ntot плати е бриmці. 

Нижче , як приюtал, нан.е.дені nокдзниюt і .. зн чення, 
ві . fO уть б ·ти виt<орJ стані 11ля кориrування базовоrо 
рtВКJІ К членам брит: 11 з:с :"teJ«Яo ощ tx внеску в 1Rra.lЬ
нi р уЛЬ'nіТИ. 
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ПокаСJкики 'JМІни (nШвишепня, зниження) 
ба ових рівнів КТУ членів бригади 

n11 к011н 111ш РпзмірІf nilutнщc ІІІ ІЯ 
б ИІОІЮІWІ 

І. Пrжа.ІІtІІІШ піdІІ'UЩІ?НЮІ 

1.1. и сжил рівень (uнще сере ttьmo) ІІІІкона н-
ня &ИробНІ1ЧІ ЗІІДjІ1fЬ 

1.2. ВІІхо н<Ін.ня робіт ·1а су\ІЇЖНИМІІ nрофесіями , 

від утнІх •mснів .1екr 1my 
1.3. ВнсоІ(З rqюфесііtна майсrернісrь 

1.4 ВиЯJІлсння ініці тшщ u в нні і за rocyвaн
tti rн:рец ІІІІХ мето ів npaui і сяrнення на 
uія осн ві внеоко рівня їі rrpo ухтюш сті 

І . -. Лракшчна до nом ra молоnнм р біrюtмм. 
JOOI СІІJНUІЛа ;р C18l ІЮ ЇХ IIJ1Uфet:i !НОЇ маf!
СТСрІІ ri , нопання дол м n1 відсrа чим чле
нам брІШЩІІ 

1.6. к номнс ІІИКІ)рJІстання srртншн. матеріа-

о. 1 о-о. -о 

+О.1о-о. ·о 
+0.10-0.2-

+0,10-0,25 

+о.о --о, 2 · 

ліп, інструменту, c11eprti т wu +0. 10-0. -
• ПйІ(й3 Н/ІІ(U 'l/ШЖУ!НІІЯ 

2.1. Іlевнкuнання вир 6ШІЧІ1Х заВLІ нь -0.10-0.50 
2.2. Hen І nтня прпфе.:іяна маs1 с:рніс: JІ,, що вst-

явля ться у впrотомеюrі нсякі ної продУКUії. 
не uтрн~rанні r~xнuлori•nюro nptшecy, дію•щ 

стаидІІртів 
'2 .3. Внтр1п:1 cstpaвиmt, маrеріІІ.ІіІІ . інсТрументу 

тошо nонад усганомсні ІІормапtuІІ 
2.4. Порушення трудuвої дисщmліюІ 
'2. . Іlорушс ння np<Івsw ексnлу:н:шіі об аднаиня 

-0, 10-0,30 

-0, 10-0,2 
-0,10-0.25 
-0,0 -0,1 -

ВШnові.дно до практики, яка скщщася у nолерепні ро
ки , розпотлом нарахованої загальної с~ nремії . · 
членами бригади займався сам колектив. Така nраК'П( 
означає, що трудовий внесок конкретного вихона.вця ОС· 

таточно оцінює не роботодавеu:ь , з колекти_в. 

В умо.uах функціонування загальнодержавної власнос
ті коли і роботодавець , і найм:umй npalli.13юrк були І 
сnіввл. сника rn (хоча формально) , nередаван-ня колех• 
ти:ву nрава оцінювати трудовий внесок конхретних вико

навців мало певнии сенс. 
Чи відловідає U>I nракТИJ<а новим економ.і'ПіИМ умо

вам, аса 1е зміні відносJ.LН вл сноС"п? Скоріше не відnові
дає_ Ни nрактиці реальністю е багатоманітність форм 
ал снасті і rосподарюваНЮІ . Трудовий колектив не зап· 
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DJI масmtком. і він не може брати ШІ еебе зобов' язаю-tя 
ОUІ.Нюшrrи cuotx членш. Уяsімо, шо той 'D1 інший член 
колект1rву забажає бути оuінсН»м не коле~ом. а робо

ТО.П.1Вцем, яким вШ укл. в трудовий nоговір. Як бути? 
Вtшжаємо, що розnоділ nремії м · ' члена Dt бриnu:~и 

має буrи фующіеІо роботодавця і fене.ажера (фахіІщя) 
якому він делегує (дору•tає) u.ю функцію, з урн УR31іНЯ 1 

пролозипu колективу щодо оціню~ ння внесJо..-у окре . .mх 
виконаuuіu. 

S.Z.3. prnнi ~uiJI npe~tiiOB3HWІ спеціалі ів і жбовwв за 
основні рез лtt тн діяльності 

Орrаніз ці.я прем»ов~нmя різни: функціона.'JЬ!fи груn 
с еuіалістів і службовu~ має С)'П &і ві.ам.інності. Так, 
соеuімісті:в ОСНОВНИХ ВПрОбЮ'І.ЧИ.'\: Jtідрозділіn Цех.і.D діль
}ОЩЬ) рекомендується nреміювз", виход1ІЧJt з конкретюtХ 
з: Вд. нь. шо стоять перед ци~{И nідрозділа~rn, незалежно 

ьщ з Г"d.JІЬНИ підсу ttcin роботи підnриє tства в цілому. 
Показнпки nреміюьання повиuнj передб<Ічати досJ.І r
ненюt uисоких кінцеви резуль1"атіе роботи nідрозділу , 
більш інтенсивне вихористаюtЯ виробничого по енціалу, 
прискорення заnровадження дос>trнен:ь науки і техніки, 

прогресивних методі.n орrанізапії виробющтвсt зростання 
nродуктивності npaui, зниження собімртості продукціі, 
забезпечення рит u mості виробНИІ1ТВ:1, підnищеШІя якос
ті nродукціі. 

Спеціалістів допоміж:fmх цехів і дільниць доцільно 
npeмuoua'rи за пок зниками, що ::.рзктсризують діяль

ність відповіднях підрооді..лів, одначе з обоn'язкоьим ура
хуnанням заrмьних підсу.мків робот п:.іD:при мства. 

Вел:ьЮІ різноманіmі пі!Іходи до організації npe. rію
ІІ<Іиня спеціалістів і службовців функціонмьних nідрозді
лі& Відділі.n). Ці лідрозділ.И СТВОрЮІОТЬСJf ДЛЯ ВИКОНІtНЮІ 
віп.nовіаних уnрамінських функцій , що слуrу10ть ефек
nmній діяльності лідnриємстnа н uілому. Зн таки у tов 
ві.цри ти npe 1іJовання cneujaJticтiD і службовців функці
он. J іХ служб nід результt.tтів діJ!льності підnриємства в 
піло ry недоцільно. Водно\r, с nід 1. с організаціі nремію
вання зuзtшченої к<tтегорії nерсонwту не можнu не uрахо
вуuати покззнttки. wo р кrеризуtоть результати D.іяль· 
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но<.'"Іі нщnовіцю n.іJІрОJділі.в і DJCe ок хоикре.тюtх DJ: о· 
н .еців. 

лракnші роботи гЦдnрие ~c-m. R~ ІІ\СТІWе РJ1користо
&ують тю<і ІЮріам·z'И орmнізаuії лреміюnаmІJІ сnеці. ліС'Іів і 

с.лужбовців фуню.rіон fІИ пШрозШJrів: 
а) зСІ nокІtЗн:икu.1.и, що х:.~рактеризують результаm pcr 

боти левного nідрозділу., з використанням ЯІС до.ааткоnи 
nоЮІ шn<.iD {або ~too пре tlювання) основних е.зупь , · 
lІімьНОСТЇ п.ідnрИf'МСП В UutO~ty; 

6) з<~ показншс' ш, що n· обріі ~· основні результа· 
m діяльноС'Іі nі.п.прие. (СТВ, , з BJtкopJtcmiOUI J JfJ( ода o
&Jt по ЗНУІКІВ або умои rтре.\tіtоьіt.ННЯ) р уль тів робо· 

t nевного njдp ілу; 
н) за nоказниками npeмiюDtlltiOI що ідображають ре

зультати роботи як даноrо nідрозділу так і піJ:rориємст 
в ціло.tу. 

У таблиці 5.5, як приюtt'UІ наведено в ріант ибору nо
казнн.кі.е і умов npe 1іюва.ntя сnеці лістів і службовціJ 
nровідних технічних і економі.чни сл.ужб rtідприємстuа. 

Застосущtння np К'МКИ нарахуn иня премії холеК11ПJУ 
nідрозділу (відділенню, відцілу, с-ектору тоwо) ВJ1маrм 
розробки правил її розподілу 1і конкреткими nихонаа
цями. Премії рекомендують розпо.аілЯ'ІИ між спеuіміста· 
tи а спужбовцпм-и з икористшmям КТУ. Як пар метрІ 

lL'IЯ оu,інюваюtя особистоrо трулового внесfСУ .uou но 
DИJ<Ор11СТОВУВЗТИ: обся tШ1{ОнуDаН.ИХ робіТ З КОНКр оі 
фуюа:W уnравлі.ннJІ, їх н. nруженість, якісrь poбorn рі
вень opraн:iзauil щжu1, ниробничу творчу акmвиість ви
конаnчу і трупо у .аисu.ИІL'Ііиу тощо. 

Ро~г.ІlЯ.Н~ to на конкретно у nрим розn<>діл колеІС· 
тивної nремії між nраuі.вии' _ 1 ві.аділ}' з використанн.иw 

КТУ. 
1J»;dфd Нн1 

І . 'о мір нараховано{ лcmmy npc 1!J 
(у віn-:оrІІСАХ !І<І qми no l!ОJІІІХ о нщіss) - зо,о 

2. . І& по noвJ« охладІ.в no вin.rliлy - 920 rp11. 
3 на с r\1 fQ!C!\tii 1 ьі іІІ -216 грн 

(920 зо : 100) 
Якшо колектив &іJщілу виконує всі nсредбз•Іенr робо-

111 меншою чисмьніс"J'JО, час'lк кьлектяnиої премії, яка 
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Табтщя . 5 
Умови і показппко nр('міювакІ:UІ 

провідвих те нічних і екопомічНІtХ ві.м)лІв nідпрмєм 

1. ВшоонnНWІ плану І'\.іrо'оЮ~ЮІ 1')111\ООШШТD<J 1 DИІ1 ~· 
Jющrс Іmробіn 
2. Вик н юtя в тuноnлс:ноr1:1 ..:ш rwш»tщщu пumІІшtІІ· 
IU1 r ХНЇ'ІІ1\ІІ U рі.ІІІІІІ ІІІ~[Ю<ііІ~ 

І ШЮ!\11(11() 

tCXI ЮІІОГІІ 

!. Вюrонuюtя nn нy-rpt~фiK;t t'І:ХІЮJt~•• ·Jчнш нvtr ншюt 
tiИ{J_( (ЇНІІІJ 11\іІ І ЮІШ І~И JIOбffi 
2. досяпrсиня з nmш ваноr рtоня :npuдy~mroнocrt 11р:ші 
НІІ 11Щ11р11 'М.~ТІlІ 11 ltUIOM 

ruл nнoro 

14 • нік 

ВЩ.u111 
ro11 DH ГО 

·нсрІ"І:mкз 

BІtpOOIIII'It)· 
.аисnсtчсрсь
t..'\111 n· ~111 

(. ІІІ»Н'І · 
ШІй 11\ШtUt 

Нідиіл t1pra
Іti:Jnuiї apaui 
і заробішої 
ЛЛІІ11! 

Вщnіл зСіуrу 

І . ВИКІ)НВЮІЯ ПЛtІНУ·Графіка nланоnо· ІІ~>ІІ tр ·yu;ur 
ре ·ІІЛП)' 11:ХН І 'tlloro І ІІ:J.Н НІЖНU·ІІі.'ІІІО tH(If() 1'161111 -
lf(ll.{НJI 

2. Bincyrюo;rь 061 pytn na.tn1x пp~r-ett. іІІ lliJI ~о: t р}'Х'І рних 
Щ/фОО/\,І.ІІІН )./~1 ІІКіСІІ, J'C::MI Hl)' lr fС::ХН І ЧІІ СТ:ІІС)' 
Т r ЮІ ЇЧІ'ІОІ 1 і ІШІІt. ЖНО-JІІЛJ ~І} ro бtІОJІНПННЯ 
І . ВююнuІІІІJt ІІJ1.1Hy·tpuфtкtt ІІІПІІШЖНЮІІ рдж ·,11 ІІІОJ'ІІ 
гемою)• снсргt'ТІ ІЧ r обл l!Jiuюur 
2. ВІдІ:УПu~Тh oorpytп ІІЮС НР"' ІІ:І СІUі 1)1 t:Ірукrурних 
ПЇJІрt.t'ІJ[іJ ІіІІ ІІ:L Sl ' ЇІ.,І• р1:'оЩІІІ)' І ІС::І(,ІІІЧ~rІНі ОТЗ.JІ C:ІІer:n:-
111ЧJf( m nl\lln.mnщня 
І . )..(ш:яrнеІщм ІІt:І шш c:tt ~oeфiuinm• tІІmІІ'І.Нооrі 
вuпускз 11p0JJYI0.1,u 
2. Дt1і рИМ:\1\ШІ ІІС'І,\11 І ІСІ 'І\110 ІІnрМІП1ШУ 1\С::І~ІІСрШС:ІІОrо 
U~tJ'I06ШІІm 11,1'1 ІlЇШ!]\НС'іС11\)' 6 ui11 ~І)' 
І . .Нкіснu ptІ~pu(jц І СІІЮ« СІІС ЩІС C::}fi\H 11 СТТІ)' :1YJ)-
IIHX І1іJJрІ1с1дJ.ІІІL1 н:ншnmГ< 11\М нь (техніко-е нn нЧ1m:х 
nux НІ1JС.І:О) 
2. CtiO~'"'U&:He офt1рМЛС) fНН l tOI ІІСІріn ІЩ ІІОСП• ІІІСУ 1Jp<1-
дyю_rjj' 

І . Dихоиаишt rtJІІІІІ)'-tр фіЮ1 нсреr пму ЧИ'ІJІ>Іх ЩІр\f 
Tfl:lD оих трат 
2. Ви· OIIIOODl ПЛ!tІі)'-tрафіtш ІІОр~ІуDШІІІІІ ІІUВІ\,Х П:ХНО
лоrі•ІІІІІХ trpcшc ів 
З . Д тримання н рмnтву сnІ»llіцк WCІOOJ ІJ.Ж зростnя
ня:м Сtрс!І}{ЬlІЇ aptJGil'lrol МІНН rt tpctJН:Ідy ІІідrІрІІ МІ."'Г1Ш 
і 11 РОІІУК'ІЮШІ'ІС Іі 11 р;щі 
1. RІнщІтння ІІ JІІІІІУ І'J'Іt•Фік r•іm••Н11J.ЖеІUІЯ roro оі 
npoltYКiili' 
2. Д Тр11МООШЯ ЮрМ31116 ~· Щ,\1~1 МОООі Прt> IC!JU 
1'1:! СІ(JЩUЇ 

•ЗQ 'МОd.'А. СН ВНІІ - DIO< H8fiWI n tШ BOfO (j>O:ip:U:YJ 801'U) р T!JtЯ 
11Jmб ' І"К<ІІІUСІ Ї ІІ\ДІІрІІt' МСJВа. 

Б . Доnатк І! - 100- Ш отковс вш<Он шя доrовІрюа 
uGоь'я:ишь по~::r:іІЮК npu ук:щі. 

113 



npиna.aa на noc· 11оt1ий оюпщ вакантної rtoca.aн. має роз
поділ.ятися між членз\(И .uьoro колективу (тзбл. 5.6). 

]а 6ЛLЩН : . ' 

Розnоділ колек ІBttoi nремії між nрацівника"Ми відділ 

\ І рлвсде.нtІfі 
РозІ{jр оре"'' Пв•- OКil<W 

Jl ІНІЙ ПІfІ'ОМ~ 
11~40 Поса- D~~np~- ОЮІіЩ ~;щІ D 

flrraяtaщe, ім'я, омФ W,fH,H· 1!1 \1111- rрн . "}СІJ'й..ТU,-
rpll. n <4,<>· 

tiO б3'J'ІоКОВі \01<111 tl Ulllll I'ІV<~UW-
КТУ 

(rpA JІі сумі 
(27(; 

" 1'0 

flJH. у 1>ПСЯІІ.і ІІІІІІ і " пр ня~-
х 'JaiJU) 

!і. rp 5) ,ll<:liiiX 
rp.7) (rp. : 

ftJII . ОІtІІ:щі~, 
: J(JO rp.2J х 

% 100 
І 2 І .. 5 6 7 8 9 

Мммшк. В.І . 210 22 210 1,0 210 2&,9 79.R 38,0 
Шсu•Іух А.С. 170 22 17() о. 136 J8 ,7 ·r.G О. 
Сщшв1t>11 ,~ f[ 160 11 о 1.0 о J 1.0 30.4 19 .0 
1113'1)'): м 1 ·о 12 І О 1.2 1 0 24. (і .4 4".6 
ІJmсеІІ І .П. 11() 22 110 1.1 121 І (і ,6 4'і , 41 .f• 
Е ІІ.НО)Іісt 120 
rnщaшc~J -

920 х 720 х 727 100 276 30 

5.2.4. рrаніз-ація преміювання пер оя знижепня р -
домісткості і роботу за oporpecІtBBИМJt нормзr.ш 
Пі.дnищеЮ!Я nродуктивності nраці зни ·ення собі!j<Ір

тоетt nродукції Т'd забезnечення нз цій основі nисокт 
конкурентосnроможності підприємства, його nрибуrко
вості безпосеред;н ·ьо nов'язане з пошуком і викорис· 
танням »нуrр.ішніх резервів, до юсих на: е>k"ИТЬ зниження 
трудомісткості nродуІО.tії (робіт). 

Ycni.ume виріШеt{И}І цього заnд~НЮІ значмою мірою за· 
лежить від ефе:кти_вності ме акізму СТИ"іУЛJОвання, від то· 
го, нас.кіл:ьюr економісmі умови сnрияють широкому з<tС• 
тосуваюuо прогресиnних нор t трудових з, тр:tт. 

Ще на початку 90-х рокШ діюч н nідприємствах У -
раїни система матеріал:ьноrо стимуmошнmя, в тому чис11і 
за впровадж:еЮtя nроrресиuних норм трудоuих затрк'L і 
зниження трудомісткості. nродукціі була жорстко регл.

ментована законодавчими й нормативними акт.tм и , як 

щодо визн чення дЖерел зао очення , та.к і розмірів, умоn 

виплати премій. доnлат. Н<Щба.вок тощо. 
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Основи оргтізапД' М<tтерішrьного спrмулювання зни
женн!ІІ трудомісткості nродукuїі і відтІовідні їм методи бу

JUІ поч3ТКОВtші вже в середині 80-. р ків, , деякі з ни ' 
і раніше. Якщо uідкннути суто сщмініс-грати~ні, обмежу
вальні еде tент11 uієї снсте~и СТИ/УfУЛJОвання, основнj ло-

ожен).ос щодо 11 побудошt можуть uикористовуьс.~тис>І і зu 

t:y'I, СИІLХ У\іО&. 

tt , ta . fатеріальяого стюrулювання запровадження 

nporpecиuнJ;t норм як передумови зниження трудоt.·rіст

кості Продукції , ЩО СКЛ' ІЛ<ІСЯ [І Нt'lрОдИОму Г ПОД<:1рСТDі 
Укрnїнн , перед611чає: 
-додат о11 опл<tту nprІUj робітюndn у разі переходу на 

нов· нор Н1 трудовІV< затрат на період освоєння цих норм· 

- nідDищення нn 20 % віпря.а:н:их ро цінок у р, зі варо
валження технічно обгрунтоwншх норм пр<щі ; 

- nідDИUlення на 10 % ,рифни сТ3вок у р~зі вnро
валженюс те ніLfно обгрунтоащних норм лрнці нu роботах 

ШО ОПЛ<ІЧУІОТЬСЯ ПО асово~ 

- одноразоuу нинагородУ робі'І'ИИків а nерегляд норм 
з - іні.цj, тиви; 

- одноразоuу винагороду кері13НИкіn спеціалістів і 
СЛ)'Ж6овuі& , розробку і вnровадження оргзЮзаційно
техючних з<І одШ що зuбсзnе•1 ють зt{И)І{ен.:нJІ трудоміст
кості nродукції; 

- кopiO)'DOI{Нjf po:.мlpiD nремій керівників, спеuіа.'lіс
тів і с ужбовuів, шонара ованt зз основні результати rос
nодuрської ді>Ільності , заnежно nід виконання пл~~· зю1~ 
ження трудомісткості і досяrнеНJіЯ проектного рwня тру

Ао их затрат· 

- Рстаномен.ня напбаJ3ок до nосадових окладів норму
ІІіtJІЬНИКін у розмірі до 50 % за умови досягнення високо
ю рівня норм:ув. IOUI пр~ці в З(lІ<ріnлених підрозділа . 

З nрийнятrям З коиу KJYdtHИ 'Про nідлриємстmt в 
Укрuінj'' раніше ВСТ'сJНо ені об tеження роз tірі..в еконо
міі яка може сnрн tовуватис)І на ст.имулюDаю-rя нижеJ-ІНЯ 
трудових з, трnт, є ко. mетенцією n.ідnриє c'rna. 

Створюючи ноuу сиотему матеріального стиму.mо
ваЮІя. слід nnм ЛТ<'ІТИ , шо рдuіонмьЮ зерна раніше встя

но 11ени систем twrepict~~ьlioro ЗС:tохочения nраu,іnни:ків зn 
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уnрова.цженюr nрогресивних норм і скорочеШІЯ тру.помjс
ткості продукції можуть і nо11инні використоuушmtся в 
р•mкових умовах. 

Протиrом останніх рокі» opr<tкiзul..(ЇJf нормуо."UUUІ прз

u.і, якість І.JИЮШХ норм трудови затр тзн ~ІНо nоrірши· 
mtcя. Проте uже найближчим часом економія трудо11нх 
, тр, т стане nершочерговою потребою nідприємств. 

Відр<ІДНо, що чимало підnриємств Укр:Uюt і зв сучQс

ни умов nопри всі неr~1рuзди u економіці не тільки не 
відмовилися від nрактики матеріального стимутованНJ 
зниженЮІ трудомісткості nродукції, а й удосконюооtоть іі. 

Досuід ц:их nідnриємстn лідrверД)І,.'Уе наявність nрямої за
лежності між ефе.ктwttістю роботи щодо уnр:шлінюr тру· 
довиt.m 1ратами і економічним стзновишем ninnpиємc
-rnв, заслуrонує на nідтримку і всіляке поширення. 

Уnро.ІІовж остапніх років (ПОЧJІR3ЮЧИ з середкни 80- ро
юв) позитІшноrо досuіду u орrсінізиції м.итері<.ІЛьноrо с •ІМУ· 
лювання за 31UІЖення трудомісткості набуто в об'єднанні 
·' Ноuокраматорсьюtй мшutrн:обудіuниА завод'. В об'єднанні 
ni Положення про матеріальне зао очеttкя nрацівників за 
удосконаленюr нормунання nраці ·і зtt и-ження трудаміс кості. 
Uим Положенням nередбачено, шо норм , яка виконуетьса 
на 120-130 % і понІІД, .вв~ється зоtстарілою і том nовинна 
включатися до калеНдарного nлану Д!ІЯ перегляду. РобІтНІ· 
~. спеціаліст-сІМ і службовцям. з ініціативи яких перегля.да
ються .аіючj в цехах нор!'wІи, виплачуеrЬС1f в.sнаrорода. Біль
W1t• розмір винагороди одержують ті робітни:кп, а проnози
цією яких норми доведені до рівня технічно обrрунтовшr 
На лреміювІШня сnеціалістів і службовців спрямовується віІІ 
20 .110 50 96 розрахункоІЮ1' економії від зниженюt трудоміст· 
кості продукції. Крім цього Ff<.~. заохочепня nрацівників за 
спрЮІННJJ впров~нюо nроrресивних норм затрат праці 
.викор11сrовується до 10 % роорахункооої економії. 

У пров:: mкено npe~tiювaiOUJ з~ зниження труд о · сткос
ті внасліцок nереглядання норм виробітку згідно :кмен
царки~ nлзно . Дп:я заохо•1ення tщділsжється І % фаК· 
ПІЧНої економіі фонду заробітної nлати вjд nереГJІЯД)' 
норм н верстатні роботи і 1% -на всі інші. У разі пе
реви:.кон:uшя e~m. pmtx nланів відрахування н. n е ti-
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ювання збільш}'Ю't'ься ~ідrІовід:ио ..ао 20 %і 10 niдco'l'l<i.D . ІЬ 
m розподіляються так: 65 % - я nр~міювання nра

ІІівиикі.в цехів, ЗО % - nрацівників констрУКТQрсько-тех
нолоrічн:их відділів і 5 %- праців.ників заводоупраnліmtя . 

Позитивний досвід с'l"Имуmоваияя зниження 'J1)удоміс
кості продУКціі' каrромаажено у ВО "Калузький турбін
НИй завод" (Росія) я:ке у 80-х роках було ініuіаторо зап
ро ення бригадноj фор и орrзнізвuії прапі. В об'ц

у разі переглядання норм за календарн-и 1 маном 
на nреміювання. робі~ спеuім.і~ і службовuів ви
r;ористоnується до 50 відсотків одер аиоt з-сt звітнJ.tЙ квар
tал економії фоНдУ заробітної nлати . 

У р зі nереГЛ){ДаІОUf чинних норм часу з ініuіаntви ро
бітникі~ що входять до складу бриnv:х, додатково прово
шrться ВJ.П1Ла1'3 їм одноразоnої виноrороди . Виплаrсt одно
ра!ової винагороди. може nоширюватися і на робітниІОв 
mx бригад, які підтримали що ініцjатиnу і nерейшли на 
роботу за nрогресивними нормами трудовюс затрат, а та
хож н тих спеuіалістів, яхі беругь безоосер~.lІЮО участь у 
москоналенні нормува.ння npaui і н-.щшоть доnомогу іні· 
ІІіаторам переглядання норм в освоєнні норм иробітку. 
Р о t з тим в nершу чергу заохоче}(НЯ поширюється на 

майстрів 1 нормувальників uexm. 
Робіmикам які працюють за новими (nереrлянуmми) 

норма ш, ІІстаномюється доплата за осаоєкня цих норм у 

розмірах що передбачені сnеціальною шкалою (табл . 5.1). 
Заслугарує нз увагу nраJ<ТИка об єд;t:Іан:ня "~тоВАЗ" 

щодо nрсміJовання за зюrження трудових затрат і дося-r
некня nро~ктної трудомісткості. У цwму об едианні в 
системі оплати праці nрмія за злижеЮІЯ трудо. осткості 
відіrрзє важливу ролJ> у стимуmован:ні зaifofrepc:.ooвaнocri 
бригад D ос оєпні nроекТЮІХ норм та подальшому іх зки-
еІfflі. 

РозмJр nремП залежно від ріВWІ освоє1001 

nроектноі трудомІсткос:r в об•єДJІ ннІ .. вrоВАЗ" 
PQ·tмip Іrрсмfі. 

Щ/t І ,4 і НІІЩС 

11ід І ,3 м 1,4 
ВШ .2 до І .З 

~ до рифноІ вкв 
10 
12 
14 

11 



Від 1.1 о 1,2 
Від І,Одn 1,1 
При К=І,О 
Від 0,99 ЦО 1.0 
Bin 0,9 no 0.99 
Віа 0.97 D.O 0.9 
В іа 0,96 ДО 0,97 
Bin 0.95 до 0,96 

16 
І 

20 
21 
22 
2 
24 
2S 

На період досягненюt nроектної трудомісткості u об'єд
ю~нні розробляються графіки і конкретні захо.ІІИ, шо J<Ібез
пеqують досягнення заnроектов1:1них норм трудони затрат. 

Різноманітність засобів зао очення nраuівни:ків шодо 
скорочення трудомісткості і роботи за прогресивнимІt 

нормами цілком nиnраJІдана. Вона зумовлена конкретни
ми особшrвост.им:и і заuданюtми, що ІНІрішуються трудо
вими колективами в певин nеріод. 

Для nодальшого nідвиш ння ефекТИDності <:тимулю
вання за зн:иження трудомісткості продукції необхідно 

дотримуватися таких у:мов : заохочуuати nраціьtn1ків до 

зниження трудомісткості nродукціі , яка Іmrотомяється 
nротятом не менше одного року; зuінтересовуШІти робіт-

Таб.тиІіЯ 5. і 
Додаткова оnлата !33 освоєння nереглянутих норм nрзці 

у ВО "Кал зь!Ufй т рбінннП завод' 

Про- Про-
ЦС:ІП Ц\::111 

nіщ!и-
Мі- nimш -

Мі-
шеtоІЯ шення 
у разі 

сяц:ь 
у р:.t.Зі 

СЮJЬ 

lli:fX=• 311 
3 ІІІЇШU · 

ІІсре- за 
з і:нщjа-r я.ду капсн- r ялу кален-

дарним 
11\ВИ {Ю -

дарШОІ 
ШВІІ {10• 

планом 
біrnш<.ів 

nланом 
бітників 

1-fi 60/50 70/50 1 - й 70/50 90/60 
2-й 'iS/ 40 65/40 2-Н G0/40 ого 

Дn 20 3-й 50/'Ю 5/ЗО Пnrщn -й -;о 70/40 
4-і\ 35/- 40/- 20 4-tt 50/2'і fi0/10 
5-t\ 30/- 35/ 'і-я 45/ 5/25 
6-it І 30/- G-rl 40/- 45/-

• у •ааtсела.юt"'У - техІІі•аnо nбrрунrоІІ>ІНІt )І І ІІ Н'іеЩіІІКу - J\11C.:/I 1111 -

<:T>tT\1 ІІЧНІt . ІН>JЩ 
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ників у якомога lШ\ИдШОМУ освоєюrі HOBJJX нор. І виробі-r-
1)', а cneuia.nicтin - у створенні нeoбxJ,tnt.нx умов пля ви
сохоnродухтивної праці робІтників; ширше залуч.аnr ро

бітни · до розробки і уnро~~ння з оді.n плану тех
вічного розвитку і організації ьиробпицтnа та нових норм 
nраці; ~орювати на кожно fY робочому місці умови .пля 
швидшоrо освоєн:юt нових технічно обгрунтованих кор t. 
S.1.S. дноразовj премії н винагороди: прювач.еuu. струк .. 

1)!ра особливості використання за суч сних умов 
клмовою механізму заохочення nрацівників пішІря

еис:тва є одноразові премії і uинаrороди, які мають цілхом 
ІІКЗначене nрFmІачеиня. Доnовнюючи систе m оці.mо
ІаЮІ.н трудового внеску працівників, ці елементи значно 
ІІШВІJJІ.tУЮТЬ гнучхіСТJ> і дієвіСТh організації оплати nраці. 
ЗаnроВ<.Іджуюч-и в11ллату одноразових преміи і вин город 
роботод вuj можуть заохочувати й розви:вати в npa.u,inни

m яхості. що безnосереnньо вnлюs<tють на ефективніс ь 
роботи, 11роте нr:: мають 'DТКОЇ кількісної оцінки (автори
тет в колеК"Іrmі ; відшІність фірмі. творче ставлення до ро
боти , загальна й 11рофесійна культура суШІінність тощо}. 

Одноразові nремії і винагороди виступають як ефек
тивна форма маr:rсрізльноrо й морильноrо ззохоченііЯ з ог

ляду на таке. Як свідчить nрактиха й дані сnеціальних со
wолоr1чних і психологічних досліджень для людей харак

тери висока а.паnти:вність і u.пщцке з"6и:кан:ня no нез riR 
НОІ, усталеної сис-rемп стимулювання. Яю.цо nозитивне 
· імення (зао очення) стм очікуваним (персщбачува-

ним) то воно :tна•ІНо втрачає свою мотивуючу силу -
працівник nросто перестає реаrув:' ти на нього. Б.іл::ьше то
го, uідсуrність о'Іікуш.ноrо nідкріплення слрИ'm:нює н:еrа
пtвні емоції, невдоволення. і сnриймаЄТhся як неспрзве.д
JІИЬість, тому замість мотивуючого ефеnу сnостерігаєть я 

nемоm»уючи:й . На думку психолоrів, одне із правил уп .. 
равління мотивацією можна сформулювати так~ иеперст
ба'І)'Воані .і нерегулярні ззохочеЮtІJ стимулюють краще, 
ніж очікуu<Жі й nрогнозовані' . 

Див ДСМОІІ1'Ь<:U И Не ЮІуt, Щ»ШИ 0 IIIHJIJWi!fЬ Ор t<JIJI )'ІЦ)МІІІеНКІІ Jo\Unl · 
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Слід 1".u<ож :тзн· ч.ити , що за доnомогою одноразових 
nремій і винагород можна ВЮІравити перскоси в оплаті 
лрацj, які часто виникають на виробНШІТВі, nрискорюва
m вирішення термінових, непередбачуваних зunдань вра
ховувати nоказники і характеристики трудового &несt<)', 
яю не врахо»уються nостійRими (реrулярним:и) заохочу· 
всurьн:ими система}m. 

о останю.оrо часу порядок астосування одноразових 

премій і винагород жорстко реrламс:нтувався з бок,у дер
жавних органів я1< відносно дЖерел формуnапня "ГаК і ЇJ 
nихористаЮtЯ. В цьому вбачалося забезпеч.ення ''справе.іl
лJ-Івості" у розподіm.~шх відносинах. 

До 1965 р. одноразові заохочення сплачувались із фон .. 
ду директора і фонду майстр«І. Згодом оспоnн:пм lГАСере• 
лом о.п:норазових премій і BJDiaropoд став фонд матеріаль

ного заохочеНЮІ, що формувався за рахунок nрибутку 

nіmtриемств. 
На nочатку 90-х років Ru nідnриємствах застосовувалnся 

три основних види одноразових nремій і вин город. Пер
шою за значущістю була винагорода за підсумками роботи 

ко ективу за рік, мета якої - пов'язати заробітну пл11ту 
nрацівRЯкіn з кінцевими результат ... fИ .rtiя.; ьності підnриє •· 
ства. Річна винагорода або "трннадцята'' заробітна плап 

Jала сприяти з< безпеченню збігові особистого й колектив
ного інтересів, nосиленню зн..інтсресованості ' спіеwrІІ.сни
ків' заrал:ьнонародного надбання в ного раціональному ви· 
кор»станкі, закріnленню кадрів н~:~ виробництві. 

Зауважимо що ця форма заохочення 6ym1 сприйнята 
на підприємствах в цілому схвально і мала певниtі поои
nrвн:ий в~ на D.іял:ьн.ість ко.nеІ<'П!Вів. Проте високої . , -
rері<tЛЬНоЇ і трудової мотиваціі за тоrочаских умов не бу
ло досягнуrо. Особливого "піклування.. • заrальні ре
зуm.Т'с~ти діяльності nідприємстuа не спостеріrалося. 

Другим видо 1 nouшpeнoro одноразового зс.tохочеюu 
вис'У)'Пало на тоИ ч с з<Іо. очення переможців uнуrрішньо

виробtmчоrо соціал.істичного змагання . Різно шніmих 
форм змarc:urnя було досить багнто їх лідсу\іОІ:ІУІ!<ІJІИ реrу

лярно і вручеtmЯ премій nереможцям бу о м.:tcoBfu\.J яви
ше;~ , Проте мо"І"йuуючої ролі uоки зно1:1у ж 1-uкн не uiдif-
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ра и. Перешкодою тому були формалізм у з rанні , цд
е ~)tаГ8.11Ися ке с'І'і.Іu>ки mom. лх "паnери .. , в.ідсуrність 

аостатньо об' юи:вних критеріів одіюоnа.ння резуль"Г"атів 
ооьності зрівнялівка, иезначиі розмір11 npc ій. 

ретім важливим у матеріальному в.ідяошенні видо . І 
заохочеRНя була винагорода nрацІВК11кі» за РИJ<оtmнвя 
особливо В.."\ЖJЕИВИХ виробничюс завдань. Радянськ орtа
нізаuія nраці і виробmщ'ТВа, як uідомо кікоm не віцріз
нялися .ВИСОКОЮ якістю . Постійні вефіШІ'ПІ, ПрОСТОJ і aв
pa.!Dt - 1х родові ознаки. За таки у ton до особ.1t.ИJ!о .еа.ж
J1НІІ виробшtчих завд .нь неріа'ко належала робоrс1 у ьи
ХЩНІ JІНІ або поНJUІ норму в третій декаді місяuя, коли 

"штур f)'Валось" виконання планового <щдання. Цей вид 
3:.\QXO\fCHHH ВИJ<ОрИСТО!:!УІJЗЖ:$1 і Д1ІЯ залу•rеН'НЯ nрзuіnникі.n 
мя роботи в лідшефних колrосnзх та інших орr-сtнізаці)іх 
ЬІ1КОЮІННЯ HCWJ8CTИjjИX функцій ПОС'nІ.Ч8ЛЬН111<8, Черrу
ВІІНЬ у народній дружині. Н. з. охочеНWІ за nи-конання 
особливо uажтrвих виробничих завдань ''сnисувзлось" і 
nреміJо.еання у зв'язку з nрофесійюtми cм-rn. m, ювілей
Шtм'И .и·атами тощо. Зьісно що це було uи tушени\1 захо
дом з боку керівющтва підприємств в у~<овах •орсткоі 
реrлІІментаціі' діяльності і боротьби держа6них чиноnн:н-

. з "справе.D..ІІИJІий ' розподіл. 
Відхід від поnередньої системи господарюuання uніс 

суттєві зміни » У'-іОВН і nорядок використання розrля:ну
nL'.: оище nидіD заохочеЮ{){ . Розглянемо зміни у вюсорис
таЮtі винагороди за підсумками роботи nідnриємства за 
рік . Як сві,цч:ить практка цей вrох заохочени.я застосоnу
ють нrі ruд.приє :tc-ma різни форм влзсності. але з оrляду 
R нові умови функціонування підприємсrо, із сутrеви . fИ 
ВІД\tінностями від колишнього nорядку. 

багатьох акціонерних тооариства , де контрольннй 
пак т ="кді належить державі , а 'rоКОЖ нз державних під· 
при мстоо , цей nид з<tохочення uикористоnують у тради
ційній формі . Водно•шс виннrороди диференuіJоють за
лежно оід С1'аЯІ.'У роботи УРС!ХУD~tНЯЯМ деяких інш-и чин
ників : у rови і tшжкість nряці (на роботзх з важкими і 

шкідJІИDішиМИ умоваМИ Пр3ЦЇ DСТс НО6JІЮІОТЬС>І ni;usищeнj 
розміри річної І.mнзrороди)· значимість сфери докладання 
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npaui н, п.іJ:mри:емстві (більщ t•нсока розміри ~юн.1rоро f 

надаю ся nрацівника , 1 nровідюtх nрофесій , відnовідаль

них ланок uиробющ а . 
Відбулися зм.і.н:и з nорядку n ануuанн.н розміріn ВИ1І. • 

городи rd іІ нарахуnаюrі конкретним працівникам. В умо
мх невизначеносrі е.коНО'-1NНИХ результатіu діюrьності, 
.наявності інфляційних проnесів. як правило, не застосо
вується планування uбсолютких розміріu нимагороди та 
рсзерuуван:ня коштіn. 
Ш nонедавнt! розмір J!ІИНаrороди праuіuнІІкнм 

nравило uизнач нен в днях 

ведено нижче. 

Три113Л і ть бе:щерервн го crt\Ж}' 
[IO/iU Ht 1111 ІІіІЩрн \І~ПІ( 

іл. І ДО 3 f!ОКЇ ІІ 
nuнал nu років 
ІІШЩ І\ ~І \2 JX'I08 
n над 12 rю. · о 

<~робітку. Приклад 1ІІК3ЛП н -

Кількі~:н. д11і1t ІJІІІ u11 ати 
~рсnньсщ~нtш. 1 р бітко'Ч 

1 
\0 
14 
20 

В у IODaX інфлядійних проuесіе ТtІКа npaкruкa uизнu
чення винзгороди недоuіл'ЬНІ:І. Ан:шіз снідчить , що нині 
н<І підприємствах переважно астосовуеться коефіuієнтна 
форма визначення розміріn uинnropoДFf за сrс:~жовими гру

пами . Наприклад. за наймеюuою стажовою групою вста
новлюється коефіщєнт І О. а за nодшгьшими - підвище

ні у розмірах: 1,2: 1.4 ~ 1 .6 ~ J . ~ . Такий лідхjд дозво иє заз
далегідь не фіксунати обсяг коштіu Н<! DстаноDЛення вина

городи , а вИділяnІ L'< вихоnя'ІИ із ситуації , що склал си в 
а<іиці року. 

Дpyrn DilЖJIИDa трансформація цього внду винагороди 

nолягає у нідмоuі uід форл-f)'ВuШІЯ коштів ШІ вин, ороду в 
структурних nідрозділа nідnриємства, що м ло '<1icue ра· 
ніше на бі)[ьшості великих підприємстu. За сучасних yмoJt 
кошти для винагороди за підсумкз\Dt роботи з рік фор· 
муються на зазначених вище шдJJриємствwс , >и< nравило, 

централ:ізов.·то . 

Третя важли1ш особливість астосуn<ІЮІЯ ць го виду 
винаrороди пoJtЯrae у то sy, що нn держ нних rтідnриємс· 
твах вона розглидається лер т~жно як знсіб доро поділу 
наявюtХ коштів, що сnрямовуються на споживаннп . 
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кuіонерr~и ' тов.'lристnах злкритоrо типу 'tає tісце 
юва у масоnо ty порЯJІку nіп винагороди за nідсущш

МJІ року як форми :)<JOXOЧeiOUt щодо подіmuення кінцеви 

РС3УЛЬ'ЛІтів діяльності. я фун:кujя nокладається н диві• 
nенди :Ja ёU<lІія m членіь · a.кpJrroro <At<uioнepнoro їоварис
'ІВІІ. Шодо таки товариств віа,.tо:ва :від трад;и:uійиої річкої 
винатороди є nравомірною ёІJІе за умови рівномірного 
розnоліду аю1ій серед персои.му. 

НеоднозпачноІО є nрактика застосуuанн.я винагороди 
за піJІсум:кам:и роботи за рік у віm<ри'l'И:'< аКІJ,іонерних то
вариС'f'Uах , де кон'Грольюrй пакет акцій не належить дер
жаві. Одні товарисТDа сnлачують ЯІ< дивіденди, тах і річ
ні .uинаrороди, інші - тільки дивідендИ. Зважаючи нз не
рtвно:\t.ірний розподіл <'Ікuій серед членіD кмеКТИDу. 
Н<tЯDНість у його складі не<І.к:ціонеріu, :відмона від винзго
роди за лідсу rкз~и роботи за рік у тrосих rоварист:вс х 
ftВ<ІЖ<jЄ'ГЬС>І ПОМИЛКО&ОІО . 8 ЦЬОМУ ~ОЖН<І nересвід•ІИ111СЬ 
з оглЯду на ззрубіжю досв.ід. Більшість зарубіжних ак

uіонерких тоnаристn - це тоnариств..t СііІ.Ме відкритого ти
пу. 1 абсолютн~t їх частка широко nрактикує РЇ'ІНЇ вина
rорО.ІІJl у фор ti "участі D nрибугка ", в успіху nідrтриєм
ства" тощо. 

Як свід-чить Di'J"{}fзю.r.ml-1 досвід, набув є поІШtрення 
Прсtкпrка застосування виннгороди зR підсумхами діял:ь

ності ~1 рік на приватних nідnри є, fСТІЩ.'\:. Будучи реаль
ною формою з~'язку з кінцеuими рсзуль'fаТа\1И діяльнос
ті підпри мcrna. uя винагорода ni.дi.rpa значну мo'l'l.f)3YJo
qy родь. Недоліки у uрактJ.щі застосуезJfНSІ ріq:ної ви:наго
JЮJІИ н, nриnатних nід:nри мсТDа об~чmоться u н-едосто~т
кьому орг:.жізаційно-методичному забезпеченні uієї фор
wи 3.'10 O'IetrnЯ. Потребують розробk'И відпооідні поло-
енюr, критерії диференціації винurород, інші метоLt}fчні 

матеріМJІ внутрішнього Х<Ірахтеру. Не слід забувати , що 
кожна справа 'vtaє nо••инатисн з і1 орmніз щії. Не вющц

Іtово к~жуть : " Все nornнe nри одить саме собою , а хоро
ше nотребує нмежної орг~:~ нізації'' . 

За нових еІ$.9 омі~ умов ма1оть відбутися (і вже чuс
ткоuо uщ увюотьси трансформuuіИнІ nроцеси в nрзІ<ТИЦі 

заохочення праuівни:ків зn викон, ння особлиn nаж.ли:nих 
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виробничих с.шдань. Г олоьІіа tx озн ка - значне скоро
чення сфери застосування з OГJUtiiY на таке. 

По-nерше, ві.mІала необхіJ:ІNість 'штурмуватя 1' uико
ааЮІЯ nланів що до.uодятьсн 13 центрЗJtізо»аному nоряд· 
ку. Пяани розробляє саме nідnриємство і у разі Ііеобхід· 
ності воно їх коригує. По-друге, виконання термінових 
замамень стає можливим за рахунок більш ра.цон~:~JІь}(оі 
організації nиробництвСІІ і праці І!исокої мобільності ви· 
робниц'ГJ!а і, ях nравило , без до11аткоnої оnлати. За необ· 
хідності може бути вс'ПІНОІ:ІЛенз н~щбаnка на строк вико
нання термінового завдання. Проте це не nиключ~є мож
ливості використання зазначеного виду з~охочення , ме 
зя у ІОВ що воно сnричинене неnередбачуваними обстаІщ
намя - ліквідаuією аварій усуненням неnоладок, нас.ліІІ· 
ків стихійних лих, терміновим амоnленням тощо . На 
кожному nіlІлриємстві доцільно м ти nоложення npo по· 
рядок заохочення орацівюпd.n за шn::онання особливо 
В<ІЖ.ІІИВИХ (непередбачуваних) робіт. 

Вимагає змін і KOJIJ1J.ШIЯ nрактика заохочення nepe· 
можців внутрішньовиробничого змнrання. Водночас заз
начимо, що відмова віlІ тогоч~сних форм зма анюr, зареr· 
ламентоnаної системи йоrо оргакізації і підсумовування 
не означає , що змагальність на виробництві взаrаm втра
mла свое значення. Повністю втратило сенс те~к зваІfе 
' соціалістичне" змагання з його ідеологічними атрибута· 
ми , nоліТИ\ПіИМ забарвленням. Проте дух змагальноСТІ, 
суперництва, здорової конкуренції, що nрИТ3МаІОDІЙ рШІ
ковим умовам гocnoдaptona~mя зимагає відроджевИJІ 
внуrрі.шньовиробничоrо змаЛ\ННЯ , а отже і зanponaJI· 
ження системи з, охочуnаШІЯ його nереможцій. 

Нині на багатьох акціонерm1х nідприємств,х nро
ва.nяться конкурси на звання ' Кращий за професією , 
' Кращий раціон лізатор", заnровмжуються інші форми 
конкурсної оцінки (" Kp<illJ.e робоче .'v1ісце", '' Підрозд1JІ 
високої нкості роботи " і т. n . ). 

Виробниче змt~rання між підрозділами nідnриємства 
слід організонуnати окремо зн т кими груnами : основне, 
доnоміжне виробнИl1Т'Ро , структурні nідрозділи апара·rу уn
равлінн){ . ВиділенRJ! од}fорідних nідроздіJJів в окрему групу 
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м. сnрияти забезпеченню nорівняльності результсtтів їх 
діяльно ті і об'єктинно ·ri ІІІдсумКІ зм ння . Важливою 
с1ищдово ро робки умов зм гання є внз.н. чення nока ни-

·в. а >ІКими лід умовують ре3 льтати змаruння. Це має 
буrн обмежений набІр 'Іtтко uизннчени nок зників, які 
вс бічно і б к иn.но х. р. ктерftзують кінцеuі результати 
4Іюtьності підрозділу. До та ого nереліку не слід !'ІКЛЮЧ31'И 
по НІ1КИ, шо ж•сово використовувмися раніше: кіль
кість uишщкіu nорушснюt 'l'рудоuої д11сциnліни , о оrurсння 
бр~t ною формо органі ;щїі npaui, пито ш вага праціu
ІDІ!du що nідuищили. кннліфік:щrю тощо. До оцінки ре, ІJЬ

ІDІХ економічних р ультатів вошt прямо не стосуються. 
Під '·' с nідсу.\1овування результатів з t гання пок. Юf

и \f, IOTh порівнюв rncя перев.жно з попереднім nepio-
. t або з нормнтиuнпми зн ченнями нnяuн.ими МОЖJШ

востя\ш. ПорівНЯНJі.Я плановими • вдrоrnями має uідій
Пt на руrиіі план ,. очu й воно можлиuе за умови обгрун

тованості цих аDдань. фор ,rуDання іх на основі проrре
сивни норм<tтиtsіu. 

Слі.n локін'ІИТИ з О.ІІЮІ J із ro ОІШJL'< недолікіD ниніш
ньої nрактики - зршнJUІЬноrо розnоділу nремі лього 
фон.ау між nepe. to·ж:umш з. tаmння. У.с~оои змurсЖня ма

передбачати nорядок визн чeffii!iJ ях загал:ьної суми 

оштіn мя підрозділу-nере ОЖ11Я, так і роз ripy зс.tо. о
че JІ охремоrо пр<tціuннка з ура уuання . t ''nорогу ві.а

чуmості '. суrність якого розrлrо:шлася вище. 

5.3. Зар біжний до від засто вання 
форм і си ем аробітної nлати 

Згідно з 'ШННИМ законодао o~f фор и системн ол-
пати праці встаноumоЮ"І'ьс.я nідnриє\t tи с~мостій.но в 
колективному договорі. 

Ця законодаuча норма нзд є nідnри мcrn t значну 

свободу дій, , ле й поКІІ<І.І1ає нu ни u~лику ьідповідаль
Иlсn. . мж~ ефективнjсть nраці цілком визн ч. єть я f. f. 

наскільки nраnильно спеціалісти орrанізуюТh сти . fулю-
ННJІ іяльності персоншtу. 
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онсд. uна, кomt nсрен~•ж І} nринциn зрІ8ЮІJ\ьІ-{ОГО роз 

nоді.'І)' , не т-.t~ ьаЖ.ІШD було , >ОО ф р сі відрлпні 1 чи 
по•нtсошн u~ддатн Іtepeu· . Оби ui б :ЛJІ мал eфeктJfв
tnt ш, зGстосоnувзлнся формnльно, без будь-икоrо roop• 
•toro nідхо.цу. В атм ф рі н ї нез· щік, меності 1 

бe:Jвilm l'Ііnальності творчий підхш Нtко ry не буu nо'Грі
бен , а керіuництu міг наьіть стати л р шкодою D cnoкiй
нorvry житті . 

Широке .t тосув~шня відрядної ф р ш в основно 'У uи
робннцтві tожнн було nояснити ише одним: H<t'taГ.JНflЯ\1 

ццмІністрuufі якомога більше оргнніз, ційних турбот nерек
л. сти на робітниюв за nринциnом: очеш зиробІtтІІ - e<t І 

орrdнізуй сuою працю, сам бе .tб л ч. То ty б, r~то ро
бітниІdв сnрзuД1 перебуuали нtt nоuноч ссамообслуговув, н

ні, tt ле іони доnоміжного nерсон·щу ІІІІWе імітуuмн робо
ту , до цього їх сrтонукwш почасоІ$0-nр~мімьнн систем<~ оn
Л<tТИ nраці, шо б увалt~ся шt дуже низько ry тар11фі . 

Рзно чи nізно закон tиІртості 1 ринок усе ро ст, лять 
на свої ~dсця. В рИЮ<ово-конкурентній боротьбі, як ьже 
не з 1 горами. uижиuуть ті nідnрйємстrщ для яюtх нлива
uія трудової nоведінки nерсоналу буде не ·rеоретпчною 

мбе'ГJ}акuією, н nрактичною сnравою, об' кто t но tcp 
однн у поDСЯJ..'Ч~сних турбоіЗ . Тоді , н решті » нас no· 
сnравжньому буде оuінено багатий з< рубіжний досвіlІ 
кр. їн 3 розвиненою ринковою економікою. 

Виділи\Іо н~йсуrrєtlіШі елементи цього досвіду. 
І . Роокуrість еконо~істів і менеджерш, нідсуrність 

шаблонного мислен-ня, not}нa самостійність і nростір дл1 

ексnерименту. необ.tежене nраво вибору в ра\Іках поово· 
ле.ноrо законом. дине обмеження - ця еконо uчн до
uільність, що оціюоється не тіл_ьки з nозиuіи сьоrодеtfНJІ, 
41 й з nоглядом у день зюпрашн и і ин nерсnектпву. 

2. У сnриятливі f nepcn кти:ві об' ктивно з:щікавJІені 
ocj ; БЛ, СНЮ< nідnри МСТВU, \ІСНеджер , НU~1\>1і.lНІ~Й nр;Щів· 
ник. Кожн:ий остеріmється втрrtтити своє джерело до оду, 

тому ніхто не на-..аrаєтьс){ проїдати uce З<Іроблене. Ні\ІІПЗ· 
ю1 , npurнyrь більше DК.."1<1СТИ в нові технологіJ , в nщви· 
шення квnліфікаціі, в н уку. Це од11<1 з nрич:ин еф ктив
ного фующіоН)'f.І;:tЮUJ te :'ІніЗ~'fУ coui льноrо n ртнерс11Sс1. 

12 



. Переважне з стосуванни nочасОІ$01 фор rn ;J. робіmої 
JL1J 'ПІ n рі mrx 'U мо tфіющі.ях табл. -. . 

0.1 619 61.1 74.2 

12 ,4 1<.9 З4.6 І . . J 12, 

.2 11 .2 2 10, 

І . .7 (),1\ O,ti 
OJ 2 14.9 І . 

І>ЖіІ І 

1 .о ~7.4 52.6 64.2 6 

7 .. )f,,2 І 1.4 , ... 7.1 

І • 22.f. 13.7 11.1 20.0 
;: 1,2 14,2 І ,3 ·,4 
0.4 2.1 1 14 1.0 

4. Дуже nо~ажне с1~нщення до нор tу&н-mя праці як 
Вi!ЖЛJtuoro з~&собу його орrаніз<щіі. РізноманІтні вnрі нти 
nоч сової оnлати працj , як найrоловнішої умови виnлати 
заробітку, містять вимог обов'язкового виконання з да
ного обсягу робіт , розрзховаJіоrо н осно~і проrресИDНИХ 
нopмanmiD за рат Пр<щі . 

Сфера нарчування пр. ці постійно розШJІрІ єгьс>t 
о оп.: ює uce нові \1 ноuі контингенти пр цШникffі не тіль
ки фізи rnoї, а й розумової np. ui як у матеріильні тdк і 
в нематеріііlІь~tіН сфер<~ uиробництuа. 

З огляду н, сталу тен.аенцію до збільшення юrrp<tт нu 
робочу силу західні менеджери nparнyrь яко. юrо точні· 
ше встаноDЛJОD<ІТИ норми. nідТримувати дое <~тн ьо нисо
t.·ші те 1n роботи. Для цьоrо широко застосовуються че
то.zш , tік оелементноrо ;шалі і нормуuання трудоних 
npoueciu. 

Bemoo корnор;щії не шкодують коштіь длн створення 
R рОЗШ1'Т'КУ uласної норм ~1тиuної б. зи із з. сто ~!ІНЯ~( аь

том. ти oemnt снстсм nроектувмmя технології ' нор" 
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за'Т'рат праці. ВnроJІаджен:ня такої системи в корnор<Щіі 
•• Нортен тел екон" економить Ні до І млн. долзрів н ріх. 

Не~еликі фірми користую1•ься послугами: чис.ленми 
науково-вnровадЖУВмьНJІХ і консультатиuни.х орr-зні <.tuift 

5. СтійюІ те~енція до 1ндивідуалізації трудави дохо
дів на осно~і повнішого Dp. осування як і.ндивідуальни ре· 
зульТ'.tтіВ nрнці так і особистих ділоІщ т<остей, вюооча
ючи КD щіфікацію, nідnовідаrО>ність, творчу ініuіати:еу, 
um.идкість і тоqність, доскон<Ілість рішень і неодмінно -
якість роботн. 

Ме аніз~( інди-uідунлізьщії зuробітної nлати включає 

дифереJЩіаuіІо умов найму~ в тому числі широке DИКО• 
ристаНЮІ контр~tкту як особJrИВої форми трудового дого
вору між пjдnриємцем і н<1йм:~ним робітником. 

У кінці 80-х років у США "індивідуалізовв:нj·• системи 

оплати 11paui застосовувала кожна четверта комnанія. За 
Прогнозом у 90-і роки такі нестандартнj с11стеми бу~ 
заnроваджені на більш як 75 % nідnриємств. 

Уже ЮНІЇ nомітно знизилtІС>І ч-астка тарифно1 частини 
заробітКУ і зросла його змінна ч~ СТИ:Нt\. що илеж:ить DШ 
особистого внеску працівника у фінансоn11й стан фірми. 

В oC1"aai:U роки зроС'Іt\ЮІЯ заробітної nл.ати хоч<~ й упо· 
вільнене, відбувається н основному з ра унок індивідуа

лізованої частини заробітку. Так, у Фрав::u.іі 1990 року на 
і.J.:щи:відуалізов<tн}' заробітну nла1)' nриnадало 3/4 nрирос
ту в керіеникіn і сnсщjал.ісrів , 2/3 - у майстрів і М.'ІЙЖе 
50% - у робітників. 

Нині nже деЯЮІ індиnідуалізація торкається і тарифної 
час'ІИНИ. Це видно з тоrо, що все бідьwе nідnриємств тра
диційну єдину тарифну ставку того ч:и іншого розрЯJІ)' 
розщеплюють на 2 або 3 тарифні ставюr для бiltьwol' ди
ференціації тарифу залежно від індивідуальних арак~
рисТІU< nрацівникn і йоrо .ai'LІU:>HocтL 

Схи.ЛЯl!Н>І до Щдивідунлізації трудових доходllі не озна
чає відмови від урахування і С'fИМУJtЮnання кмективtfИХ 
результатів діяльності . ТВорча думка веде nошук і знахо
дить можmmість комnромісу між цими д:J3О 1_а склавовими. 

На ряді nідприємств Швеп.ії тарифtНІ ста8ка члена вJt
робничої бригади залежить від ступеня оволо.!lікнл суміж-
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ІDІМІІ nрофесіями. Новnчок у бригаді отри rує найнижчий 
mриф. ruсля шестимісячного курсу навчання тарифна 
став~ nідвищується на - відсотків. Якщо через 18 місJШів 
робіnтк онолодіє О % Іщдіn робіт у бригаді і складе іс· 
nит з -георії. йоrо переводять на 'Гре'Гій рівень з пщшt
щення 1 ,заробітної плати н 7 uщсотків. Нз ч~еІУJИЙ рі· 
вень перево.аяться робітники. які асвоїли nовІ-tИй теоре
'ПІЧНJ t курс і 70 % робіт що никонуються бригадою. За 
таки умов тариф n.і.Dищуеться н 11 відсотк.і.в. 

6. Зміни орієнт-.щії nідnриємцju і менеджерів у сфері 
сrи rулювання праці з кількісних н. переважно яхісн.і no-

mnat дІЯльності. ЗахІДНИЙ ринок уже nереnовнеюtй 
різном нітними товарами і nослугами. Ринки країн, що 
розвИD310ться обмеженj низькою куnівельною спромож
ністю. У 'ТІlк.ій СИІУШії rоюrrвз за кількістю продукціі 
будь якою uіною, srк це було rtрийпято в нас не має 
віякого сенсу. Тому уnравлінська та інженерна думка 
спрямовалі передусім на всіляке поліnшення якісюrх па
ра стрів еиробиицтва: оновлення продукціj:, розJ.Ш[рення 

іі асортименту, nоліmnеШІЯ екологічних характеристm<, 
ефек11tвніше вихорJ-Істання обладнання, робочої скли 
ІІіJІвищеЮІЯ кваліфікації персоналу. І все це uрахоuується 

nід час адосконзлен:яя ме анізму моти:вації праці робітни· 
ків і службовців. 

З умов коли необхідний темn роботи та ін-rексивність 

npзui абезлечуються с. мою органі аці ю, робіmика не 

~ба преміювати зu виконnнни • nеревиконанWJ nлано· 
вих пока ників. ВиконаЮІЯ забезnечується системою уn
рамінн.я 1 організації, а nеревиконRкня нікому не nотріб
не. Тому в сmмуmованні пр. ці • Юlенту:ють н заохочення 
професійної майстерності, розкриття і максимальне вико
РИСТ3ЮІЯ інтелектуального nотенціалу nрuuівників ї · іні
uіnтиви і винахі~ниц~. Uим можна поясtmти nшроке 
зас уnання і ефект·юшість ryp1кiu якості на з ході. 

7. Пріоритет яюсних показників підтвердЖУється 'm• 

r:ож яскр<шо вираженою лepenaroJO в оnлаті розумоuоі 
npaui nорівняно з фізИЧJіОЮ nрацею. 
Т к. аробітна ллсtта працівни:к.іn розумоuої npaцj u се

редньому nереuищує зиробіток робітників: у ФРН - н. 
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20 %; Італії l Динії - на 22: Люксембурзі - на 44; ФраJІ• 
ці.ї і Бельгії - на 61 відсоток. Майстри nорівняно з к_sа
ліфіковаяим:и робітниками одержують більше.: в ФРН -
н.-. 15 % Нідерландах- на 23 Франці1 - на ЗО Бельгії 
на 40 відсотків. 

У США керівники нижчих ланок (маJ:І:стри , :керівни
ки груп, секторіu) в середньому мають річвий доход у 1,S 
раза виший, ніж nромислові робітники. Доход ~еиеmке
рів середньої ланхи в 2,5 раза вИЩJ!А ніж у робітників. 

І цей розрw останнім часом зростає. Фірми влаштову
ють справжиє полюва.яня за комnетентними і перспек
тивними керівни:к.ами, nриваблюючи їх високими став
хами . 

Заслуговує на увагу дocJilil США щодо пріоритету сти-
!JlПОВан:ня праці інженерних кадрів, я-кий дозвомє заці
кавити талановитих і nерспективних інженерів в макси
мальній реалізації свої:< інтелек'І)'альНИХ здібностей рО3· 
робці і застосуваІіJіі досяrне.нь науково-техніч:ноrо npor· 
ресу. Щодо рmня оШІати nраці іюкенериі кадри займіd<т 
1Yf одне з провіцних місць. Ниnриюtад, згідно з даними 
обстеження працівників двохсот масових професій про· 
неденого Бюро статистики прjщі США, сереДНРо'І'ЮІ(}fева 

заробітна плата американських інженерів (603 дол.) май· 
же у цва рази перевищує середню заробітну плату робіт

ників (309 дол .). 
Як Іщано з рис . 1, ли:ше у адоокатіn середньотижнева 

заробітна плата незначно (на 7 ІіlіІсотків) вища, ніж у ін· 
жене рів. 

Ві.аносно no зарплати інженерів заробіmа nлата КI:IaJLi· 
фікованих робітників (ремонтяикln інструмента.льв:их.ів, 
tехан.іків, onepaтopi.Jl, енерrеmхів) склада є 63 відсотка, а 
НаnівКDал.іфікованих і некваліфікованих робітн:икі.JJ (рІЗ· 
норобочих , n.ідр)"ШИХ, складал:ьн:икі.в тощо) - менш як 
50 відсоткі..ь. 

8. Uі.ниться. кваліфікація і знання не тільки " білих' , з 
і1 .. синіх комірці.D ''. 

В оnлаті nраці все більше враховується рівень nрофе· 
сійних знань робітника . Підлриємці t менеджери ви
од>tть з тоrо, що роб.ітниJ<И з щироким nрофесійним про· 
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Рис . 1 Середньотижнева заробjтна плата в США 
(в % до :tа рплати іwJКеиерІв)1 
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філе.f чутливіші до нововведень, акпmкі.ше і nлідніше бе
руrь У'fІlСТЬ у раціоналізації гуртках якості. 

Таке оціюов н:ня зн.ань і квзліфікацu широко nракти
хується в США і Яnонії. В першу чергу з охочується су
\Wnення nрофесій необхідних підприємству. Сnочатку 
опсжовуються npoфecil' по гори онтмі, тобто суміжні D 

р ІК' брІtС'а.Шt , конвс:йєра або nотокоuоі лiftu. отім 
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найбільш кваліфіковнні робітн.ики r:rочин~:~ють оп иооува· 
ти і професії no вертикалі (нм. годження і ре tонт обпад
нанюr . участь у DИ1<ОІШнні уnравлінських функцій і r.rr.). 
Усе це врзховуєтьсs.~ в розмірах тарифних сrсшок і під ЧАс 

оцінюваm-ІЯ особистого внеску в річні лідсумки роботІІ. 
Наnриклад у металургійній і машинобудівній raлy3JI.X в 

Італії офіційна тарифна сітк. в.ключ всього дев'ять роз
рядіІJ ДІНІ оnлати праці і робітн:иків , і службовців. Водно
час фірм<~ ''О.ліветrі' ви одячи із свого розуміння nробле

ми. специфілги ииробюrцТВС!t і nоточних завдань виріnш.па 
створити свою 20-розря.цну тзрифну сітку. 

9. У бurатьох країнwс велике начення надає-rься СТ::ІЖ)' 

роботи на фірмі. Однак найяскравіше виражена дИферен
uіаuія зарnлати з цим фактором в Японії. Заробітна ІІJІа
та тимчасових робітників становить 40-50 % рівня зарnла• 
тя постійних. ДифереІЩі.~ія місячної зарnла'ТИ постіАних 
робітників з довічним най:няrгям у 1985 р. залежно uід ві· 
ку становила у nрацівників в вищою освітою 400 %, а од
норазових nремій-бонусів, які uипмчуються двічі на 

рік - 1300 вШсотків . 
На деяких підприємствах США застосовуєгься так зва· 

на двоїста тарифна сіТКс:'l , яка передбачає знижений тз.рJtф 
для новоприйня:mх пр~щівникllі. Одержувана таким ЧИ• 
ном економія дає додатковий nрибуrок комnаніям, але 
водночас роз 'єднує трудящщ і nідри'Ває авторитет проф

сnілок. 
У західних країнах усе пorryл.яpкiJ.J.ntм серед менедже

рів ста стимутовання nраці на основі оцінювання заслуr 
(ефективності nраці) конкрепrnх працівників. На думку 

сnеціалістів . cnpa.ee~a організація такого оціR.Ювнннt 
са м'Іt собою стимулює nідвищенми ефектютості праuі. 
Найчастіше використовують показии:ки, шо характеризу
ють своєчІtсність, якість, стиль і методи роботи , витраче

ІtJІЙ час . 
В одній з антлійських фірм дли оцінювнння праці про· 

еJсrУВмьниІО.в застосовують набір із n 'яти факторів: 
ш:uндкість виконання nроекту готовність nри м т"И рі· 
шеЮіЯ , ініціз'ЛtВність , стамення до кoJte]('J"'I\y , якість ро

боти . Для кожного з nоЮt.зників установтоютьс>І кіл:ькість 
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оuіночних бa.Jtin у певному діап зоні Наприющц, за пер
lШШ nоказником кількість балів може станов~rm від 12 до 
35 другим - від 36 до 59 і т.д. 

Слеuі.а.лісти вважа}Оть, що ефективність праці повинні 
оцітовати керівник колектив і сам працівник. Поєд-
нання в oДfl оцінці дУМКИ керівника і самого працівюt

ка полеrшує 1шрішеиня багатьох організаційних проблем , 
сnрияє встановленню взаєморозуміш-rя й довіри в стосун
ках між керівнm<ом і підлеглим . 

10. Переліченими методами мотивації працj зах.ідJ.rий 
передови-й досвід не обмежується. В останні роки зах.і.zхні 
rtідприемці і менеджери все частШІе застосовують непрямі 
мстоди стимулювання npaцj з урахуванням внеску nраців
ни~ у розвиток nідприємства і кінцеві результати його 

ІUяльності. Йдеться про участь найманих nрацівників у 
прибутках підприємства, в успіху фірми'' в її акціях1 у 
н.акопичеЮІі коштів на спеціальних рахуиках в упрамін
ні виробництвом і т. п. Такий наnрямок розвитку моти:ва
uії праці дістаn назву стрsтегu ЗЗЛ)"'Іешm й nартнерства , 
яка все більше витісняє стратегію nідпорядкування і жор
сткого контролю . Внас.лідок црого в доходах менеджерів, 
спеціалістів та інших висококваліфікованих працівників 
найманої працj надходження від зазначених систем }"-Інс
ті стал-и відігравати значну роль. 
У середИНі 80-х років у Франції в прибуrю: брали 

участь понад S млн.осіб . На початок 90- років ця систе
ма участі t~абула характеру стійко! колективної заінтере
соlktИості. Премії-бонуси досяга.ють 18-20 % з~:tробітної 
мати, а в ЯлоніJ - до 25 % двічі на ріх . В американській 
комnuн.П "Лінкольн електрик" 2,6 тис.робітників і служ
бовцLв щорічно отримують бонуси в розмірі 70-130 % се
редньомісячної заробітної nлати. 

Значно nоширюються проrр~м:и надання .L!Щій співро

бітниІ<і.Ім нерідко на дуже nілJ,гових умовах. У США кіль
КІсть таких внутрішніх ахціонерів уже nepeвJUQилa 12 
млн. осіб. У Фращії иа б rатьох rrідпрпємствах створені 
Індивідуальні ощадні фондИ із коштів працівНJf.ків і відра
хуn. нь rUдприємств . За рахунок цих фондів прщівникам 
видають на пільгових умовах або безкоштовно акції , вета-
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ноwnоють доплити до nенсії. У Ні\4.еччи:нj ПріЩЇDЮІКИ від
крив ють особисті ошад:н.і рахунки Ні! с~ої підпри 1 тWtX 
у формі уч, сті в Кі'\піталі . За ци~!И рахунками оди.нокі гро

мадяни одержують бонуси у розмірі 23 % ро чіщеної су
ми а ті що ма10ть двох дітей, - 35 відсоткін. 

Використання цих і подібюrх фор непрямого стиму
лювання nраці широко nоєднується із залученням юшма
них nрщівникіD до участі в справа· фірми , віLutр:щю
ІШн:ня і прийняття уnравлінських рішень що позитивно 
вnл:иває на економічні показЮІк:и роботи nідприємств. 
Відомі, RanpИl<llaд, випадки зрост-ання лродукти~носn 
npani на 50 % і більше за рахунок нетрадиційних форм 
стимулювання npaui. 

Зарубіжний досвід використання різномаЮтних форм і 
н~тодін мотиВІ:Іnії nраці може і повинен досконало ~ивча
тися і ззстосовув, тися з метою ОЖІfвлення виробиицтва і 
nоліnшеШt.н економічної си1)18Ції в Україні. 
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Розпіп 6 

ДОПЛАТИ І НАдБАВКИ 
О ЗАРОБІТНОЇ ЛАТ 

6.1. Доплати і надбавкtt до заробітної плати: 
сутність і КJІасифіІСація 

Домати і нt:tдбавки є самостійним елементом заробітної 
мати з точки зору u структури. Водночас вони яnляють со
бою скл~ову тарифноІ системи. Остання о класичноt<~у ро
зумінІіі є інструмента f диференціації і регулювання рівня 
заробітної ІUІати різних rруп і ка'ІІеrорій працівниtdв заnеж
но від :ква,пjфікаційного рі~ня. сКJІадності виконуваних ро
біт їх відnовідальності, а також умов ти інтенсивності пра
ці, сп.ецифічних. особливостей nідприємстJІЗ. 

З огляду на фунхціональпе nризначення доплати й 
нацбавки є тим елементом тарифної системи, за допомо
гою якого компенсують або винагороджують за суrтєві 
· ення uід умов роботи, юсі u.изнаються нормадьними 

й безпосередньо не nраховуються в тарифних ставках і 
nосадових окладах. 

Перш~ відмінність доnлат і надб. вок від тарифу - не-
обов'язковість, оскl;rьки відnоuідні відхилекнн можуrь бу
ти, а tожуrь і не бyrn. 

Дpyru відміи-ність - рухливість, д~-tфереяціація залеж
но від сnіввідношення фактичних і нормативвих умов 
роботи. 

Третя відмінність доплат і Н<~дбаnок від -:rорифу - не
rrостійиість . Іх нараховують доти , доки фак'ІWDіі умоnй 
роботи відхиmtються від заrЗJТЬноnрийнятни:х . 

Переліх допlfат і надбавок які з<tстосоІjуюТЬС>І лідnри
Є\1С"І'ІШМІІ налічує пон д 50 назв (видів . Чзсntн j ne-
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редtі чена Кодексом з конів про nрацю та іншими . tсrа
м:и законодавства Укр. їни, :з ЧІІСТИН:а, і досить зпачн ... бу
л. уnроваажен. ше сnец.і.-1льними nосТі нова ш УJ»Іду ко
лишнього Рцця.нськоrо Союзу. 

В у 1омх nланової еконо~ пер~ допп ті нацб • 
вок що мorJtИ застосо~увапіся на піпприє tствах , роз
міри, nоря.nок встановлення і умови вип.лаnt жорстко реr
ламен'І)'Ва.Іrися законодаВЧJ.fМИ і нормuтИЮІи . tи актз tи. 

З nрийнятrям Законів Украіни "Про пі.дnриємства в 
Україні" Про оnлату nр:щі" uстановленj раніше обме
ження з боку держави щодо застосування доnлё:Іт і н дб -
еок отритили чинність. Так З коном України " Про лідn
ри .t:ства в Україні" (статrя 19), введеного u дію з І квітня 
1991 р. , nередбе1чено що nідnриємство с мостійно встз
номюе форми. системи і розміри омаm nраці а ш<о 
інші DИJIR доході.D npuцiвRИJ<.i.u. 

ЗаJ<он Украіни ''Про оплату пр ui" ст. 15) коикреmзуе 
значену норму і передбачає зокрем21 що умови заnро

ва.цжения і розміри надбавок, доnлз1', винаrород Т<І і.нwих 
заохочуваних, комnенсаuійних і rapaн'l'ilifi.ИX uІmЛат uста
номюються у колективному договорі з дотриманням 

норм і гарантій, nередбачених законодаuством rенерWІь
ною та галузевими (регіональними) уrодами. 

Uіею самоJО статrею nередб<Ічено, що у ра і, коли ко
ЛеК'mВни.И договір Hct nідприємстві не укладено, масник 
або уnовноважений ним орган зобов'>І33ниі1 nогодити ці 
ППТ'dНRЯ з nрофсnілковим орrином, що nредставляє ін'rе

реси білJ>шос'rі nраuівюrк.і.в , а у разі його відсутності а 
ію.пим уnовноважен.йм на nредст-авництво органом. 

Таким ЧЮІОМ, зв нови економі\ШИХ умов визначеншt 
переліку, розмірів доnлат і надбІWок та умоn їх заnроеад
женкя - це tщключне лрзво n.ішtриємстоа, Я'Ке реалізу

ється n ході переrоворw між роботод1нщем і nрофсJUлко
вим або іншим уповномженим н. nредсТ'.авництно ор а

ном і акріпто ться в колекТИDному догоиорі. Рюо>А з 
тим розміри до[]Jtат і нццбавок не можуrь буm tеЮШІ m 
з. передб. treнi закояодаостl!ом rенера;rьною та rалузеии
ми (регіональними} угодами а відnовідно до Пр. вил зас
тосувзнвя Закону Украї.J.ш п.ро оnод .. ткуван:юІ npІtбyncy 
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підnриємств до собівартості процукuії ВКЛ:Ю'l3ЮТЬСЯ :над
бзвІQt і доплати у розміра nерел.бачеtrІ законода~твом. 

ОбмежешtЯми nід ч&с всtШіовленюt доплат і и~:~,дбавок 
ЮlС'JУПЮоть економічна та соцімьна доцільність і фінан
сова \fожл.ивості nідnриємств • . 

Розrмдаючи сутність НІІдбавок зазнаЧИl'-'10 , шо вони 
пов язані з якістю t<oнкpemoro nрацjuню<и носять чітко 
виражений сmмулюю•rnй х~о~рактер і перелік їх, що 

сJ.<.ІІаІІСя на практипі , достатньо обмежений. Нuйсуттє.ІSі
пшми серед них є н дбзвки: 

- з. високу nрофесійну маАстерність робітникі:и · 
- за високj досSІГНення в праці службовців; 
- з вислугу років ; 
- за uикон.ання особливо в~ЖJШВОЇ роботи на nе:вн:ий. 

термін; 

- З<І знанни і використання n роботі інозе\UіИХ 'іов . 
Доnдати можна класифікувати з різними ознСJ.Ками і 

передусім за ознакою сфери трудоnої дія.JtьноС'Іі докла
дання праці) . 

З цією о накою Ї.'\: розподілюоть на дві зю1чні rрупк: 
- доnдати , які не 1.ають обмежень за сфер<ІМJ.І трудо

ВОЇ .аіяльності ; 
- доплати , що застосоn}10ться в певних сфера, прик-

ладання nраці. 
До першої групи н~tлежать доnлwrи: 
- за роб01У в наднормоnий час: 
- особ м які не досягли вісі іНадцwти років, з скоро~ 

ченої трИJІалості їх щоденної робоm; 
- робітникам , які виконують роботи за нижчими ві.а 

nрисвоєни ї 1 тарифними розряд.tми (рі ниця між ариф
ною СТ'd1.ІКОю робітника nиходячи з присnоєного йому роз
ряду і тзрифною ставкоrо u робото1о , що виконується) · 

- З<І ч<tс простою , jfКИЙ мзn місце не з вини nрацівника ; 

- у разі невиконання норм виробітку і uнготоалеиня 
бр кованої nродукції не з uин•1 лр1:щівника. 

Інші :види доплwr nикористо:вують обмежено. і ui об tt
жetmя ріЗНОЛЛ4ИОUі. Одні З НІ1Х ОХОІТЛЮЮ'ТЬ сферу ро6jт З 
несприятливJ.tми умовами nраці, інші зумовлені особли ~ 

BJL\f характером вик.онуuини робіт (наприклцд доnлuти 
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зrt роз їзЮІ:й характер роботи) . Де>tкі uстdноwnоютьс.я з 
метою ко~mенсuдu додяткових фізИЧ1іИХ і розумових зат

рат, не пов'язаних безпосередньо з основними функ.uіямп 

nраuівни:к<'І тощо. 
Доплати. що існують у nевних сфера Jlіяльності , в 

свою чергу можна nодіЛlfТИ на трн групи . 
Перша трупа вКJLючзє доnлати, шо носять водночас і 

стимудюючий, і комnенсуючий хара1<'Гер тобто доnлаm 

що мають заохотити до розширенн.я nрофесійного (nосз

до.вого) профілю, інтенсифікації nр;щі 'tощо і тим відшко
дувати додаткові витрати . 

До цієї групи належать доnлати: 
- за су:мjщення nрофесій (nосад); 
- за розширення зони обслуговування або збільшення 

обсяту ВЮ<онуваних робіт; 
-за виконання обов'язків тимчасово відсутніх праціn

нихіn · 

- на період ос.воєння нових норм трудових заТрат; 
- бригадирам з ttисла робітників, .які не звільнені від 

основної робоm; 
-за завідування rосподирством· 

- за виконання обо.В'язків майстра навчальf!ИХ майс-
терень; 

- з<t керівництво nідсобmtм сільським господарство~•; 
- за ведення діловодства і бухгалтерського обліку · 

- за обслуговування обч:исл.ювальної техніки . 
До другої групи належать доплати за умо}jи праці що 

відх:иЛЯlОтьс.я від нормальних, яю мають комnенсаційний 
характер. Найвагомішими з-поміж них є: 

- а роботу у важких, ru:кЇ.длиl)и:х та особливо важких і 
ш:кідл.и:вих умовах npaui ; 

- за інтенсивність пращ робітн.и.ків· 

- за роботу в нічний чr•с : 
- з<1 переІ;}езення небезпечних ШІНТ'd.жjв. 

Третя група включає доплати, пов я ані з особливим 
арактером оиконув:ши робіт (сезонюстю, віддаленістю, 

невизНJ:Іченістю об єК'ТЗ роботи тощо), , саме: 
-за роботу у вихідні пні , що є робоч.ю1.и за rрафіком 

(текстильна nромисловість) ; 
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-за ба тозмію-JJІЙ режим роботи; 
- водіям, які працюють но легкових ІПОмобІля за 

ненормо о ШfЙ робо tий день а також водіям, Я1сі працю
ють ю1 і нших аnтомобіЛJ1 в ексnеди:ціях і розв.ідува ни 

nартіях, зайнятих н геологічни,, топографі•ошх і tюшfХ 
роботах у кочових умова о 

- а дні nідлочинку (відгулу), що нь1д юrrься за роботу 
понад нормальну трив ліс;гь робочого 'tзсу за ВаА"І'Оі'ИМ 
методом орrанізшії робіт; за nідсу.,fі<ови.\1 облtКом робо
чого чttcy і в iюmtx nодібни виnадк ; 
-за робо'J)' понад нормальну тривашсть робочого ча-

су в період масового nрий ![ЗННЯ заЮІадеЮІЯ на збері-
сільськогосnодарської продукції; 

- за працю nонад нормЗJtьну трtrваrrість робочого 

часу nлаваючому складу суден рибної nромисловості а 

rnxoж буксирно-транспортних і службово-доrюм о mc 
суден; 

- за обслуговування тварин на відгін ни nL совища о 
- за роз і'зЕ:Ікй характер nраці; 
- з, нормативний чдс аересув ння еід стволу до місuя 

роботи і назад nрзц~юrкам, nостійно зайнятим на nід-
зе~ роботах. 
Н ведеftа. вище класифікація дає уяnу про склад доnлат 

1 Іі nбавок, шо використовувалися nідприємства rи Укр;t
їни остаин.і десятиліпя. 

6.2. Зас осувакня допла й надбаво 
за Ііових економічин )'МОВ 

Якщо відюшуrи cyro •-.аміністр;пиuні обмежуюча еле
\fенти раніше дію•1ої системи доnт1т і .надбавок, то основ
ні положення щодо їх склаау. дифереJЩjації можуrь n~о
ристовушписи і зu cy•r сних умов, слуrувати орієнтиром 
mд 1 І ~І розробки м. ної ( <Wодської) системи виnлат сти
мулJоючоrо 1 компенсuціііноrо хярактеруо Водноч с ста
Ііомення нових орган.ізаційно-економі\fі!ИХ відносин Н< 

nі.Іmриємствнх. що функціонують ринково 'У середоuи
щі. uимагає пере :nяду раніше діючої пр. ктики ветанов-
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лення доnлflт і Н:'\.іІбавок, ставить nіп сумнів доцільна 
баtаІfЬО. З іі СКЛШІОD 

наліз сtuпщу Аоnлат і м~бtшок наu~деноrо в none· 
редньому naparpaфi, свідчить npo те, що ЗНІ'ІЧНЗ ї ч стн

н спрямоеан на сnrмутовання ро ширення фун:ІОJ.іо· 
нальrоt обов'язк~ і збільшенІ-Uf з вонтзжеііості np UІВ
в.ихі.в. Зазначені доплат иадбавки широко використо· 
в~алнся в умовах планової економіки, для якої хараJСТер
пою була неnовна завантаженість nротяrом робочого д.ня. 

Украй низький рівень орrанізацїі !'ІиробНШlтва, вимоги 
парті ни-х і ра,wrнських opraнiu щодо НІЩuння тШ< зІШНОЇ 
шефської допомоги селу, будівництву тоwо обумоВJUОв. ли 
угр~1маr~ня на nідпри.ємствах н дnишкоuої Чt1сельно<.'Ті 
nерсоналу. Одночасно на багатьох діл~:>ниця · вцробництва 
tала місце довготривала неста ш робочої сили че.рез нюь
ку nлатню важЮ умови праці дефіцит nрофесій тощо. 

Засобом вирішення цих роблем_сТ(ІЛО масове застосу· 
вання nonлalf' за суміщення nрофесі (nосад), робоrу мен

шою чисельністю прашоюqих, розширення зон обслуrову
uанни і т.п . ПоwІtрення nрзл'ТИки застосування допл· 1' і 
надбавок неріІ.Іко зумовлюв..'\.lося заниж ними тарифню•и 
уманами й доматиням за будь-що збільшити заробітну 

пл, ту окремим праnівюш\м і н:1-віть категоріям nраwоючих. 
Нині ситуаиія па rtі,цnриємстnа.х супєво змінилася, 

nроте вока запю.uається неоднозначною і суnеречтtвою. 

Н тих акціонованих nіщlриємстьа.х, які знайшJІИ свою 
• нjшу' на pиFUC.y тов рів , .ne з'я.nивсSJ реальний ел. сник, 
як праnмо, забезnечується доеї.tтньо висока зав<шт-аже
ність працівн.икіn і скоро'-tУЮ'Т'ЬСЯ як моЖJt"Иnість, так і не
обхідність ро ширення професійного (посадового профі· 
лю, зон обслуrовувнння u межах норм ьної тривалості 
робочого дня і відnовідно nстнновлення доплат за суЮ· 
щення nрофесій , роботу меншою 'ІІісельністю прнцюю

чих тощо. 

Не~ підnриємс-m· де з.н чио скоротилися обся 1 ьи-
робНІЩ'l'nа, незt'Івантаженість прадівюіХіD прогресує, 
то з них змушені nеребувати у відnустках без збереженнІ 

, робітоі пл ти. За таких умов роботод,tвuі справе JПІО 
домаГ'dЮться nі.nмонипtся ьід сruмулюючих доптп 1 нм-
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бщюк, навjть'І(ІМ, де вони отримми постійну "nроnиску". 

Віnбулиск змjЮt і u си't'у~щ:ії :r uuкансіями. Прнктик свід
'DІТh, що нерідко вакантними є робочі місця , що їх рзні

ur 1 1. f висококваліфіков..1Ні nраuі.вники. Ух трудові 
обов'я:t.кtt неможmшо розnо іmtти між тими, що знлищи
.:щся , якщо вони не м. ють необхідно о рівня кв. ліфі.к ції. 
0r е, U ї"t1КИ UИПІЩКЩС Не.дОЩЛЬНО !IC'mHOMIOBitTИ доnла
nІ з 1щкон ню1 обоn язкі.n nШсутнього nраuwни:к~. адже 
ВОЮ{ Не будУJЬ IНIKOHYJJUТИCJ.I якісно і ЗС!І;)Ч<ІСНО. 

З оrІUІду на зазначені та інші змів.и , що віJІбув, ються 
Н ІlЇJ1ПрИє . fC11Jt.l . , рuніше діЮЧОІ праКТИК!! ЗІ!СТОС)ІUІІННЯ 

стюfУЛЮЮ'ІИХ nомат і .н:~дбзво.к nим. rnє детального ана-
. h перегющу. Водноч11с непраuомірЮ1\{ є тверд-
ження, що сфера застос)'J!ІtНІіЯ Щ1Х еJІементів з робітної 

lVI< ти в нових умов втрачає 3НСІчепни. Більше тоrо, дія 
окре . шх чинникШ що зу tоwноють необхідність додат

кового розширення обсягів робіт у межах тривалості ро
бочоrо дня, наunаки, посилюється. НаnрИJ<JІад, н мал 
пі.адриемствах uшроко поширеним є су~d.щення еконо
міс ом функцій Т'сtбеJrЬнИКС:І, н.орм)'J!альника. На баrnтьо 

піадри мствах М< е 1ісце суміщення функцій секретарів 
у Керівників (директора, rоло.вноrо інженера, застуnни
ків дирекгора). 

~ сучасних економічних умовах (як 
сприятJІИ13ого . так і несnриятJІИ:Воrо х<tрактеру) було б до
uіл.ьн t uідмоuитися uід доЛJІа1· за формальну і.нтенсифі

ЮІuію npзui у р зі низької зав<rnтажепості пр~ uівника з 
осноUНІ1М місuем роботи. 

Вн. !аr є вдоскои[)лення і всебічно о nоширення nрак-
tка UС1"'dНОВЛеНЮІ ДОІЛJІІП і НС:ІдбІН!ОК За ВИСОКУ rтрофесіи

ну м~ стерність, особисті ділові якості працівників. Н c
'r'.tчa к аліфіков нюс , n~орчи к:nлріu ор 'єнтоtщних на 
nості.йппй nошук нового, є lffi .не 1-шіfrоловиіш-им з н<ІJШ
НІtх сфідиті.в б.і.л1>шості nідnриємств. 

Залучення иоtш:х кв. 11іфікоnаюt:х ющрів, утримання 
наньню: розnиток ї здібностей можливі зз умоuи додат
ко их с-гимуліь, у тому числі через nідDищення n.ієвості 
доnлат і нІІДбавок. Останнє t~ свою чергу вимаrає вирі-
ення таких nроб..ч.е і, ях вибjр критеріїв для ~mon-
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ле-ння долл, т і надб< вок ТІІ визи< чешtЯ їх ро:.міріu .nля 
кожного конкретного прьшіuюІК}.!.;_.} 

Сnир ючись на LШіроку виробничу пр. ктику, ре.зулрта-

111 прикладних досJІі.ажень Н:ЮЬ."Че наведені кom<pemj 
nриюнщи побудоuи систе.юt доnлат і надбавок СТИМУЛЮ
ючого характеру. 

Тuк за критеріУ диференціації надбанок за ~исоку nро
фесійну майстерність робіТ1іИJ<ЇВ рекомендується врахову· 
nam розряд виконуваних робіт стаж роботи на nідnрмє (· 
стві за вjдnовідною nрофесією , рівень освоєння су ШкюІХ 
професій (·оnерацій) на дільниці (в бригаді) , кількість вер
статіl\, що обсдуrов}'tОться (за умови багат"Оверст.mtоrо 
обслуговування) тощо. 

Мають свою специфіку критерії диференціації надба
вок для доnоміжних робітників. Так, критеріями дифе
рtтдіадії надбавок за високу кваліфікаціlо nля: робітни:ків· 
контролерів можуть буm: віпсуmість виnадків пропуску 
бракованої продУкдії, скорочення кіл.ькості реклз нщій, 
тривалість роботи без браку, реалізація з оді& з метою 
запобіtа}іНЯ браку і nорушень технології тощо. 

Устаиомення роз~rіру nоллат і надбавок має nередба
чати врахування так званоrо ''nорогу відЧУТНості", тобто 
roro значення конкретного розмjру виплат яки"й сприй
мається nрnцівЮfком я:к uиf.faropoдa що адеюштна дод -
ково затраченим зусиллям. Сума коuлі.в, що спрюfо»у· 
ється на встановлення допл~trr 1 надбаnок стиJttулюючоrо 
характеру, визначаєrься з урахуванням виробЮf\D nот· 

реб та економі\1Ної доцільносп. 

У табJОЩЯХ 6.1, 6.2 наведені Іk'lріапти вибору критеріїв 
!ІИфереІЩіації розміру нмбавок за nрофесійну ~rайстер
юсть робіnmків. 
У нових економічних умовах nідnищуєтьсп poJU> н. дба

вок і доллат сnеціалістам за високі Аос>П'Нення u nраці, а 
Т'dКОЖ за ВИКОНаННЯ OCOбJU1BO UЗЖ!ІИВИ.Х і ВідпОвjд ЛЬ 

робіт. Широке їх застосування доцільне з огляду на такі 
обставини. По-перше, з'являєтьсн можлиujсть об єктивнt
ше оцінити трудоnі зусилля ко:нхретн:их сnецішrістіD і спо· 
нукати їх до uиконанкя найсклндніших і на відповідмь
ніших робіт. Ло-друге, спеuіаліста 1, внесок я:ких у ре-
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ТиблІЩіl 6 І 
Ро3мІри и:ІДбавок за професійну мзистер оJсть робіто:нх.ів 

ЗАІІежв вlll квзлІфІкІШіі І осво ІіНЯ суміжних nрофесій 
або оперзціR (J % до тарифної ставки) 

OJ>fa профссhІ 1100 
Рmрял:н до 50 ~ опер llliй 

надільниuі 
В б І . 

ІІІ 
lV 6 

12 
I-VII! 16 

Таблtщя 6 2 
Розміри надбuок 38 професійну маІtстеряІсть 

.nопомlжннх робітників залежно від к~алІфікаuії І ptвwr викова.JІRJІ 
освовпв:х показ ІІИків (у % до тарифної ставки) 

ПоказншСІІ 
Ро1 яли 

ІІІ lV V Vl-VIII 
І. Відсуrні ть nретензІЙ .11 яхосn робІt. 4 4 6 8 n yr 
2. Вщсуnuсть noнQJПL1Iaн воrо nростою 
обJlа.ананн.я черсs исвчuснс 
ІJ6<:луrОВ)'ВІІНЮІ 

4 4 6 

З. Виконання н рмоваюtХ ВДШІЬ 4 8 
12 16 20 24 

зу.Іt.Ьтати роботи виявиться найбільшим, надається і вища 
оплата. По-третє, яадбавЮt є тим елементом заробітної 
МаТИ cneuiamc'liв, ЯКИЙ ДО<ЗВОЛЯЄ СИСТСМ3ТИ'Пі0 KopиryD3.• 
ти їх nлатню лодібио до більшеиня заробітної nлиrrи ро
бітник~-вілрsшників у разі виконаІmЯ і nеревиконання 
встаномених норм виробітку. 

Надбавки за високі досягнення :в nраці nовинні tsідоб
ражати конкретні резульrdm виробю1чої діят.ності слецj
аліста і улроВ..1.дЖУВ3ТИСЯ н. тих ділянках роботи , де є nо
К3і3ЮfКИ tsимірюnаиня досягнен ь (завдання., нормативи, 
пл ни, особисті звіти і т.n .). 
У першу '!ергу рекомендується встановmоБати ui нм

баuки ліні ному nерсонму - tt~йстрам , н, чальника r 
аільющь і цехів. а 't'<tКОЖ сnеціі.'І.Ліст-<~.м юd забезnе'Іують 
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стабільне nоліnшення показникш .lWІЛЬності підроз.пілу і 
nідnри е \1 ства в цілому. 

Надбавки з виконаню1 особЛИІІо ваЖЛИDоЇ poбo-rn на 
термін й виконання уnроваджуються з четою концеНТр.

LtU зу иль фахівціn дл>І роботи ннд Ht іm~ЖJUІ~ішими nроб
ле~ами і прискорення їх вирішен.ня. 

Один з можливи виріантів установлення надбавок за 
високі досягнення в nраці для тнкої катеrорu nерсоналу, як 
мнйстри і старші rойстри дільниць наведено в таблиці 6.3. 

Табл иия 6 .f 
ритерії Т3 ро3міри встановлення кадбаАок м Не рам 

старшим маІІстрам за високі досяrнеиНJІ в nраці 
(у % до nосадовоrо окла.цу) nри умовІ nocтiltиoro виконання 

ue ом (дільницею) виробни ІІих завдань 

т ~rн Масове 
ІІОСОІДІ tаJ\с.:трз 

і круn-(ста)шоrо маІt -
носе-

стра на дано . tY рійне 
ЩШ1рІt ; ІСfВІ , 

роКІВ 

від І по 2 10 20 
вш2 д 3 зо 40 
3 і більurе 40 о 

За сучасних умов вимагає nерегляду npaxnu< доnлат 

компепсаuійного характеру . 
Т ке твердження nраномірис з огл.яду н такі о 

ки. По-nерше п. \Пf, частка nідnриємств nродон ~є дот

ри tуватися раніше діючої nр<11<тики визначення доn ат, 
незважаючи нu те, що окремі її елементи застаріли. По
друге , окремі підприємства через сшщ nиробниuтва, фі

нансоuі труднощі і несприятливу ринкову кон' юнк'І)'ру 
нехтують необхідністю nрuхуванни фактор ~on праЦІ 1 
~еини відnоnідних комnенс:щ · них виnл т. 
Г МоЖЛИDі вс: рі:tнтн досконалення праІ<тиюt n , ов-

·- - . ленн>t ком.nенсаuІ.ИНИХ ВШІЛ. т розrляІ-fемо на npІttUЩдl 

доплат за роботу у о ж:к.и.х шкідливих rc.~ о oбmmo ~ их 
1 особливо шкідливих умомх прзцj . 

З значимо , що u 19 6-1 90 роІtіІХ на підпри 1ствах, 
згідно з діючими n той Ч\"ІС , конодаuчи tи і нормuтиuними 
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·тами, склштася nевна систс: . t оціюовання . іОВ пpauj на 

робо'U місuях і диференційованого niA; оду до встанов-
:tення otvr.aт ~oBJt, що відхиляються ВІJІ. нормальних. 

Пращвкик \f , яЮ зnйЮІ'Іі на робота з вrоюсим:и і шкід
:ПtвJІМИ ум:ОВ< Шf Пр<Щі , BCT3.ROWUOBaJIНC$J доnлати В роз
Шрі 4. 12 щцсотків тарщрноі СТЗ~Юі ПрlJСВОЄlІОГО рОЗ• 
р •, а н. роботах з особливо важки tи і особливо шкід
mmи. tИ у. tо83МИ np~i - 16 20, 24 ВІ_дс<m<ів. Водноч::~с 
перс:дбачзлось, шо :конкретні розмjри доnлат . tаю-rь uиз
вача tся за даними uтес"Г'.tції робочи мjсць і оцінюрання 
на fiJtx у on nраці . У разі nодальшої рuціоннліз ції робо
чи~ .ticuь і nоліnшення умов npaui долл ти мми зменшу
в:m1СЯ бо скасовув тися повністю. 

Порядок останомення :tuзк -tею-ІХ доплат за nевних 
позитJ1ВНJІХ \1омеН'Іів "tae. Ja оцін.:кою фахівціn і недолі
ЮL. Розглянемо деякі з юt.х. 

В~.оmовідно до nopяm<y, wo с:клався в поперед;нj роки, 
встановленюr доплат roж:пrne за умоьи, ~кщо nевний uид 

робіт nередбt.tчений rмузеним nерелі:ком робіт, на яких 
\ІО 'ТЬ застосоnу:вnтися доnлати. Отже. sna:цo и робоІ.(о
~· ~ісці умови нecrrpият.J'UWi, але вид робіт, що ви.кону
єrьсл н робо rому місці , не nередбачений галузевим пе
реліко~t то лр~цівник не :має прив на О'ТрИ tан:ня .ком
nенсаціfu.tої виnлати . 

.Багато фахівців ставлять nill сумнів nрсt:вомірюсть вста
номення доnлат з несnрнятливі умови (перевищеЮія 
нор. f за шумо с пило. r. вібраці 10, мі.кро1<.Лімuтом тощо) у 
відсОТЮІх до -mрифної ставкн nрисвоєкого розряду адже 
3 зн. чені умови однаково несnриятливо вnлиооють на 
3.11Оров' н. і високоюшJІіфікованих 1 низькокнзліфіковаких 
прnuівникі.в. 

Jt uдосконаленн11 nopS!tЦКy визначенм доплат зn нес
nриятливі умови праnі ад:о.tінісТр~tдія і профспілковий ко-
uтст ПІД 'іЗС УКJІІt.деН.НЯ KO.'ICI<TJIBHOJ'O доrовору ~{O:>J.'}"I'b 

розширити чинний Л!дузевий перелік робіт з умовами 
npaui, що nідхиляються від Nормальюsх нu яких мо>t."УJ"Ь 
устаноВJUОв тися ко meнca.uiltнi виnл3ти . 

' nерехідному періоді що х:<tрактерf1:)ується еконо нч
ио НСС1'86L'Іьністю фlНJіНСОВИ.МИ трудНОЩІ! Ш, pcl\.'lhiOC-
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1t0 соже стаm іrноруванця роботодавця ш фактора умоа 
прапі при орrанізапії аробіmої п.латr1. Уникнути такоj 
ситуації необхідно і можливо, по-перше всrано~ленням у 
генеральній і rалузеtшх уrодах мінімальних гарантій uпх 
вJmлат і, no~дPyre, оід'mерджен:юrм nрийн.ятих загальио
наuіонЮІьних і гзлузсщих rарантій в колеК'J'ІGному дого~о
рі n.і.а:при м:стnа. 

Вmде розглянуті тілью1 деякі шляхи вдосконаленнІ 
практики застосуРання .аоnлат за робО'І)' у важких, nndд· 
mих та особлиьо ~ажких і особлиuо ш:кідsшви умовах 

прзцj. Ан догічні DаріанП:І рішень можуть уnроваюкува· 
rncя і щодо і-нших доп~ 

Узаrал:ьюоючи nідходи до побудови системи доnлат 
(переліку, розмjру, порЯДІо.J' ьизниченни) за умоu nouнoi 

с.а состійності nідnриємств у її ви.користаШІі, иеобх.ідНо 
зирпуm увагу Ні! такі моЖЛИІІі uаріuнти. 

І. Зберегти діючі відttосні розміри виnлат jз з стос)'· 
в киям їх до тарифних ставок (окладів), nередба\rених 
ко ективним договором. Цей вuрі нт традиційний, доб

ре відпрацьований, не спричиmоє усЮJадпепь в мані 
. іетодичноrо застосування. Проте слід зважати на тзке. У 
разі прийнятrя у колективному договорі вищого, ніж 
.ІІерж.авний <1бо галузевий, рівня мінімально) заробітної 
мати та розширенні діапазону дифереІЩі8LІії розміріІ 
ОІ1Ла1'И nраці, ко mепсаційні виnлати суггєuо зрост: ють. 
Ue 1оже стати при'Чиttою фінансових ускладнень і, м 
Н(1сп:ідок, перегляду заплано.uаиих розміріu т:tрифюа 

ставок і окладів :tбо термінів їх з. rтрова.nження. Водночас 
необхідво пам 'ятати, що nереrющ тарифних станок на 
предмет їх зменшення можливий тільЮ1 за згодою nрз
І.UВНІtка . 

2. Зберегm віД}Іосни:й характер виnлат за У"fО~И лрзw 
(у в.ідсотк~х до тарифної ставки, оJ<ЛМУ), nроте тuк. щоб 
їх розмір був по-11ерше, не н_ижчим вjд мінімальни.'< rа
рактіЯ (державних, галузевих, регіональних), і, nо-друге, 
не вищим за встаномені у nопередньому nерІоді. 

У тuкому разі зберігається традиuі.йний n.inx..iд до &Jt,_ 

качеЮtя дОІІЛС'tТ. ОсобЛИDість Иоrо u rому що uU. до:шо
JІє упроанджувати вищі Т'<Ір:ифні cwtnки і окладн за обмс-
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ею фінансови коштів. Рішення nолоаиlічатс, дозво
\!ати високу •Іастку "Г:'Ірифу в середні1t робі'І'Ній пла

ті та ко тенсзці.йлі щmлм·и н. рівні не нюкчо ty , ніж у 
періоді дії попереднього одехтивноrо договору. 

З. ерейти до всtаноалеЮtЯ :компенсацій • умови 
пpauj в однаковому абсоmотпому роз tipi всім np цюJО
чим 1:1 умо.взх, що відхиляються від нормальних, незалеж

но зід р~ня їх кваліфікації і пос<ІДИ. В осноuу обrрунту
В.1ЮІЯ І..(ЬОГО ШtрЇUНТ'd ПОКJШДеНО ВИСНОВКИ ПрО те, ШО Від
ХИЛеННЯ умов npaui від нормальm-Іх одюtкоuо нег.tтивно 
вn иооє на орг.tнізм людини. Отже, і розміри ко шеис -
цій:ии виruшт недоречно диференціІоШt'tИ змеж.ио від 
кьаліфіющіі (nос~:tди). 

ВикористовУJОttи uей варіант, компенсації вст.mовmо
ютьс>t на ріuні не ЮОІ\."Чому, ніж. ц~ передба Jено раніше 
.аію•tими на nідnриє tстві умощ\МИ оnлати npani для ро
бітюrкіn вищої КІІ~tЛіфіющії. Н с.шрикл<Ід, на роботах, де 
рuнtше nрацівникам були встановлені .ІІоnлдти у розмірі 

12 % тарифної ставки. абсоmотні доnлати poзpctXou ІОТЬ
ся :rct 1~рифною ст::.uкою робітника вищого (VI збо VIII) 
ро3ряду . 

Варі<tнт що розrлядається вимагає nоnерслн.іх розра-
. та дод. ткови витрат, оскільки значно зрост..uоть 

ІІідносні й uбсоmотЮ розміри nриросту доnлuт у робітнн
кш nочаткових тарифних розрЯдів. Рззо t з Пі f з:шровзд

ження цього варіанта абезnечу однu.коІJу rpowouy ком
пснс:щію для відновлення nрацездатностj орrанізму mo
mtmf а роботивнесnрия :л:ивих) roв<t'< залежно uід оuЩ
к.и робочих місць за умовами праці. 

АнаІJоrічний n.ідхіа до визначення розмірів ко шенса
пі tнtx uиnлuт може бути nрийюt·rо і щодо інuшх , р н
тій і комnенсnцій , Наnрю<Л<"~д. доnлата <І nересувний ха
рак-rср роботи може Т".tкож уст:tномювзтись в однаково\rу 

абсототноиу розмірі дnя всіх пр. цівників нез·•лежно ьід 
iJ кrsan іфіющіl. 

4. Зберегти в колективному договорі діlочий nорядок 
вюшtчення КО}.mенсttдійни.х rнmлат t~бо зuпров<щ)пи но
еюt з-nоміж назшtни вище, але водночас розш11риrn бо 
звузити реко 1ен.nов, ш1й r. лу евий nерелік робіт з . tова-
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ми npaцj , шо відхиJІ>lЮТься від нормаJІЬю1Х. Підставою 
Д,ІU{ uьoro має бути оцінюваЮІЯ фа.кти:чнлх умов праці на 
відnощдн:их робочих місШІх. 

Насам:кінед1> nizn<p слимо , шо доnлаnІ комлевсаudІ

ного ~рнктеру юd не пов'язані з левною сферою ді.ялJr 
ності , тобто поширюються на всіх nрацівн:и.ків (за роботу 
у св>rткові неробо..О та вихідні диі в лонадурочни:й час 
то шо) nови.нні використовуватися на пішrриємствах в 

обов'язковому nорядку. 
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Розділ 7 

КОНТРАКТ ФОРМА 
ТРУДОВОГО ДОГОВОР 

В умоtшх nереходу до ринковоа економіки все більше 
nоширюється контр ктна форма трудовою договору. 

Ця форма трудового договору широко з<tстосовується у 
світі в бurатьох ntлузях і в.идttх діяльності . В Україні, я:ка 
взяла лостUдоDний курс Н<' DСТановлеЮUІ і розІшток ри:н
ко~их відносин, контрактн<І форма трудового доrовору 
повинна знайти широке застосування. 

Поширення контрактів зумомене знеособленим зміс
том традиційни трудових доrоворів, які не nовністю вра
ховують ні особисті якості nрацівників ні зміст і сnецифі
ку 1х nрофесійної діяльності, не забезпечують нмежної 
ВІдnовідальності за доручену справу. 

Трудове законодавство України nонятгя і визначення 
змісту контракту уnроваджено в 199 1 р. (ч . 3 ст~і 21 Ко~ 
в.ексу з< кон.і.D npo nрашо Україли у редюа.~;ії nід 20 бере.зня 
1991 р.) . 

Віlmовjдно до статті 21 Кодексу закон:і.D про nрашо Ук
р.'ІЇЮІ ( КЗnП ) контракт є особли:вою формою трудовоrо 
аоrовору, в >tкому строк його дії прав обов язки і від~ 

поnі.а<utьність сторін (у тому числі матеріальна) умови 
матеріR.ІU>ного забезnечення і орГ'dІОЗf.Іції nрац.і nрацівни
ка, умови розірвання договору, в тому числі достроково

го, ~ожуrь всrdНоwrюnатися уrодою сторін . З цього виз
начеmіЯ вил.циваютР два пр,И'нщшових nоложення . Пер 

ше- Ко'НТрt~К'Г є особливою формою Трудового договору, 
тоб-rо спеціс~льноrо формою угоди між працівником і 

М<Ісником підnриємства , організації, устзиови або упов-

149 



нов;ІЖеним ним органом зн якою nраці»юrк зобоn'ЯЗ)'· 
єrься_ nикоиува'Т'И робо1)', визначену trією угодою і nрави
л \Jii внутрі.щньоrо трудового розnор.я.аку, fl масник nід
nри мсmа, установи організації або уnовноважений ним 
орган :щбов язується сnла\tурати лрацівю1кові заробітну 
плату R забезnечуваm у fODИ праці необхідні для оико· 
.наиня poбarn , nередбачені ~коиощІвством npo nрашо, 
колеК'ІИВНИ" f доrоворо. t і угодою сторін. Друrе - кот
Р хт nорівняно із звичайним · трудоnим доrо13ором доз
nоля ого сторонам самостійно домовиmся з багатьох 
питань, які в інших видах трудового nоговору є жорстко 
nperyльonamt t:и: аконодаDстnом і тому не можуrь бути 
з . tінени..-.t.и навіть самими сторонзі\ш трудового договору. 
антракт, з огляду нз зазначене, є nідображеІmЯм тен

дендjї відмовs-r uід центрюrізованоrо реrулю~ання умов 
nр:щ.і і іі оnлати на користь догоnірного і:х nстаномеИRІІ 
у трудоnому договорі . 

В узаrяльяеному вигляді особ.ІІИ.Вість контракту я:к ви
JІУ трудового договору nолятає в тому, шо »ін є одиоч:tс· 
но і юриД)'Іч1іою формою найняття nрзціени.ків, і фор

мою, що регламентує трудові обов'я.жи і регулює ~<~ЄШІЇ 
праDа й зобоВ' Н"заю.tя , та формою, якз uизнuчає у\Іови оn
лати nраці . ВоДJіочас мзє місuе nоглиблення .аоговірноі 
сфери регулювання і.нди:nі.цу, льних умов nраці та її оПJІа· 
П{ , підJ3ищення иідловідальності сторі.н . 

• кладен:ня коятрак'JУ nідстаnою для nи:никпення тру
дових відносин. ТридиціИно трудоними nрановідносина
ми, які виникають під чзс укл:<ІдеЮІЯ звичайного трудово
го договору, визюtJотьс>І відмосини з приnоду викон нн• 
трудоumс функцій. тобто роботи за nевним ф:\Хо ~ . JфаЛі
фікацією , nосадою. У разj викорИсТ'..шня контр<нпу tsідно· · 
сини Т<ІХОЖ ьиникmоть з приводу виконання трудовше 

фУ1іКЦій, яхі, nо-перше , детшn.но конкретизується сто
соDНо nраціuник1:1, !j no-цpyre , nоєднуються з визна
ченням кінценого резулh'mту npaui. Таки~ чино 1. 3t"' кон
тр~кту м::~є місце певне розширення nредмета трудоuоrо 
доrоьору. Р~:~ніше u ньому визнзчзлася лише трудова фун
кція , KOJfКpe:mi Ж ОбОВ'ЯЗКИ Jlр<ЩЇВНИКW llСТЗНОWІЮU<ІЛИСЯ 
КБ · фікадій:н:ими х1о1р• ктеристи.ками, nосадовими інст-



рукці"ми правилам..r внутрішн:ьоr о -rрудового розпорм
ку, р, зом з тим пі докум~нти здебільшого визначаюТh Пf• 
повий х рахтер обоn язків пр;щівни:к:іn nевної nрофесії і 
кnаліфікації. Якщо у разі виконання стаRдартних, регу
лярно nовторюваних функцій тзко узагаJІЬНення може бу
m nрийнятним, то під час uизначею{И обо.в язків окремих 
фахівців необхідна іlши.nідуал:ьна конкретизація. Крі 1 то
rо, в контрнкті на -від Ііну nід зnичайного трудоІЮrо дого
вору дається не тільки поелементна характеристика усіх 
обоu'яз:ків працівЮfl а, а й визнач:аєтьсн конхре'rНІОt ре.

зультnт. Це може nрояf!>итися у ветаноменні обов'язку 
nраuівникз виконати певну nрогриму робіт дос.кrrи кон

креmоrо рівня виконаиюz nевних показн:икі.в і т.ін. Кон
rракт завжди має строковий ю: рактер. Встановлення стро
к.у зумовлене ке характером обов'язків, з їх орієнтацією 
на визна rеи.і ранШІ задані рубежі, які слід досягrи в аз
нцчений nеріод часу. 

Контракт. на відміну від звичайного трудового догово 
РУ завжди укладається в письмовій формі . Це зумомено 
розширеюt.Ям сфери і_н.ци.njдузльно-доrовірноrо регулю

вання відносt-tН сторін. 
Особливості безстрокового (строкового) трудового до

rоьору й коtn'ракту наведені в таблипі 7 .1. 
Розглядаючи необхідність переходу на контраJо.."ТН)' 

форму трудового договору, не ож:на не назвати ще од

ну - зниження трудово! m<ти:вності nраді:Dника nісля пев
ного періоду йо.го роботи в конкретній організації. Прик-
1ПК<І свідчить, що nереміщеШUІ або навіть nідвищення. в 
посаді в рамка однієї орrанізаnії мало аштrває на цю за
лежність. ЗнаЧltою мірою це пов'язане з фено,tеном адаn

т:щlі' працівника в колекти:uі ме осRовною nрпчиною та~ 
кої негаrrиnної теНдеюЩ є nрак1'Ична відсутність ефекmв
них механізмів мотивації пі.д.І3ищеІmя трудової активності 
праЩ.вюн<ів . 

Тільки ч.іткий контроль викон. ння конкреmо визначе
них робіт, функцій, завдань з одного бо-ку і необхідність 
переуl<JfадеЮІЯ контракту або nриnинеІіНЯ йоrо чинноетt, 

з другоrо, tожуrь кардин<tльно з Шm11t сІrгуаuію. Конт
Р• J""J'Нa форма трудоnоrо договору спонукає взаємну мате-
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1 а б нтя ї 1 
ПоріВНЯJІьнu 'І'абІІИWІ мов 11о1tняття і ОІVІ ти npaui 
за к.rrасІtІІRІІМ тру овим догоаором І хонтра ом 

У DВІІ rтрапі 
(робочнft 'І , 
OXopoli!t ПрШІІ І І.П.) 

Вітюсюш sшt ноt:ті 
з огляду на f'С1УЛЬ· 

J't\ТІІ Пp3lJJ 

Сопшльні rapaнrU' 

Ре rла \І І:! І rтовоtна CІtcre
"n rарІІфІо ставок і 
ПОС8.!1 ВИХ ЮlІt!Ш! 

PerJІH\tC:II1CНІJ.Hi K~nf/ , 
ошобр сю о кплскnrв
ному І ГDRQpi , 1Ір:.ІІJІІ-
1ШХ ІіуІ р111 1НМ1Г(.1 \')1'11· 
по ' 1 тш. 
Рс:J)'ІІЬ 1 а 1 ІІрnІІ і нме
ЖІ!Тh Н і~ІІ 'І СD І . УЧ<Н:Тh 
ІlрІ;ІЩRІі) І І(;J У ІІрІІбУІІШХ 
вкрші о<імс.жс: на 

Жnp~;nrn реr,,n,іеІІТn · 
D3НJ Jt'IЯ оОО, тuрtн 

ріальну вщповідал.ьність сторін трудови віІІно ин з~ nід
вищення квм.іфікації. умови nраці, і! безnосередні ре
зульт.!ТИ інші обов 'язюf . 1нuкше кuжучл, у разі переходу 
н<.~ контрактну форму трудового договору nесь трудовий 

стаж uраuівника , н, віть нu одному nідnриє\4стві nодІ
ляється на КІЛЬка етапів з обов'язковИ\і контро ем nихо
нання сторонами .вз~є arnx обоь ' язuнь. Водночас скоро

чуютьс>t суб' єктю~ні фактори впливу. Необ ідІ-Jість лерс

укладенІ-JJІ ЧИJіНОГО , бо УКЛ3ДеНJ-ІJJ НОlІОГО 'КОНтр<:ІКrу ПОС
тіfmо юбілі ує сторони Юt суrrє.ве nідвищення ІШІємноі 
відnоuідальності. 

Виходячи з шойио DИJ(Jiaдeнoro. можн·• зробити оисно
uок, що nереонги контрактної форми труаового догоnору 

зумовлені деякими його специфічними WІаспtІ:ІОСТ>ІМІt t, 
nередусім , - це особли~:~ий uид строконо1 угоди з е.лемен
тами циuільно-nравоuоrо договору лідрЯlІ)'. Т. ке поєд· 
нання що передб, ча орієнr<ЩіJо нп конкретні резуль1'<.ІТИ 
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робоtи, дозІ!о .нє знбезnсчити стнбільну якість rrp u.i , зрос
таю-rя їі ефективності. nрова.пж mtЯ дода ·ової відnові
ll· '1ьності npaцinнrrкa і робото авuя за uикою1ння 
обои'язкіu за контрактом сnрияє чіткому і ретельному DИ• 
ко~-tанню трудової функцїі. вилвлеюоо ін.іцjативи і са tос
ті ності пр ціuника та стnорснню роботодавцем сnриятли
ВІ умов npauinmfкoвi д.ІІЯ виконання трудових функцій. 

Застосуuаяня контракткої формJt трудового договору 

JоJJ.ільно, и са mеред, у ти ВІD1ШІ.К , коля ви:конан.ня 
роботи nотребує від 1шконаnuя особдиuих ділоtшх я_кос
rсй, зnібностей і npoфecilhшx навичок, ініuіМ'ИDИ й са-
tое'І"ЇІtності uідпоuідальностt і з оr.1ЯД)' на це винИJ<ає не

об · ·сть його додаткової екоио riЧRoi, соці льної і nра
вової nідтримки. Тому fехаиічне nереuеденюt всіх праціu
никш на контрак'ТН)' трудового договору найчасrtше не

щmр·шдане. 

Сnр:шеДІІПВим є твердження. що контр ктна фор ta 
тр •дonoro noroвopy спртtована нп махси шльне ьикорнс

rнЮІЯ ін.ІUшідушrьних здібностей nрсщіuнию:t, створення 
on ткових стимул~ до високоnролуктивної nраці. nовні
ше npaxyuaиюt інтерееw власника, nідвищенни взuємної 
tидnовідальності. 

Контракт, я:к фор ~а. трудоnого договору, :М<Іє не тільКІ•І 
nepeu<ІrИ nерел зtтчайни:м трупоuнм догонором u й певні 
ІІЗд11. онтужктнз форма nобудоn на н. строковому a
pak'Тtpi трулоьJІХ ідносин і no илює алеж:нjсть трудищих 
ВІд роботодщщів через що з являється невnевненість у 

tз буmьо~· і стан психологіч:ноrо цискоuфорТу. Не ~и
rшцково, що фuхіnці nі.дкре~1юють доuільність контракту 
за }'\ІОВИ ВИСОКОЇ КУЛЬ'І)'РИ трудОІЩХ Uі.анОСКН. 

У C'l'<Lтri 21 КЗnП з метою зїtбезnечення з<tХисту трудо
ь~t npas найм них nрnuівНJ1ків nеред чено, шо сфера 

J.'\С'ТосуваІrnЯ контраk'1)' визначаєrься захонодСІJJСТоом . 

ЗгІдно з цією нормою контРаКТ не tожс буrи ук;t. дений 
скрізь де uьoro поб жзє м. сник . бо уnовнов жений юtм 
орг.-н і наnіть nраціuн:ик. ІІИШе т.t~t , де npJf 10 nередб -
чено законод::шство 1. 

НасаЮІеред, слід nизна'ІПітися . яких нор штиuюtх 
ш;.тіu складііється :шконодавство. яке дозuолмє стороН:t\1 
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трудових відносин уклІUU1ти онтракт. BiJ:mouiднo до за· 
ал-ьни.х nо;tt>жень ~оріІ права до nоНЯТl'Я ' законод ~ст
но ·• uключаютьс>І: 

а Закони і nостаноJІи Вер овної Р щи Укрwн~-t· 
б) нормнпmні <tКТИ органів nихонавчої маJІИ, зокрема, 

постанови Кабінету Міністр~ України, Укази Презйдея· 
та УJ<раїни та i.o.ui. 

Колективні доrовори й yroJUІ статуги nідnриємств, 
nравил~t nнyrpilшtьoro трудоnого розnорядку, шо діlоп. на 
підприємстві, до законодавства не належать і встановлю· 
нати сферу застосування контракту не можуть. 

Нині в Україні Іrіє цiJm ряд законод вчих актів н:кими 
визннчнється сфера зuстосування котракту (доJщток 2). 
Серед значної кількості чинних законодаuчих <ІКТів є: 

1. Закон України 'Про підnриємстnз .в Yкpauu' (стат
тя 16 де nередба••ено що керівник підприємства найма· 
єгься (nризнач ється) власником або обирається вл сни
ком \!айна. Під час найняпя (rтризначеRИЯ oбpalffiЯ) ке
ріІ3ника nіщlриємствз на посіІДУ власником або уnоьнова· 
женим юrм органом з цим керівюD<ом уклаn ється конт
ракт (договір, угода). 

2. Декре1' Кабінету Міністрів УкраЇЮІ "Про ynp мікня 
ta ном що перебуває у загальнодержави · алttснос'Іі" 
(п . 4) , яким встановлено, що керівник ПІШ1риємства уста· 
нови організаціі. >IJ(j nеребувають з~гал:ьнод р авн1й 
масності, найм ється шляхом укладення з НИ\4 І<онтрак· 

ту. Відnовідно до n. 2 Постанови К, бінету іністрів Ук
раІ'ни від 19 березня 1 93 р. N!! 203 Про застосуВ<1ЮІJІ 
конТрактної форми трудоnого договору з керівником mд
приємстnа, що переб:r»ає в заг-сtльнодерж.nній власноС'Гі" 
контр:'ІКТИ з кері.JІНИ1<:1МJ1 тзких підnриємств укл даються 

мін..істерствам-и, іншими підБідомчи m Кабінету МіністріІІ 
Укр~їни орrонами державної виконавчо!' nлцди, у віданні 
яких знахоД>Ітьс>І ці nідnриємства, за погодженням з міс
цевими орruнами державної никонанчої wшди ідно із 
атвердженими nокззm{](r-~ми. 

З. Декрет Кабінету Мі.ністрін України 'Про режи. 1 іно
земного інвестування в Україні" (стзття 6 , згідно з яким 
зu згопою сторін рудові nідносЮіИ нn nідприємств х з 
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іноз~мними інв~стиціям:и можуть регулюватися на nідста
ві трудового коктраl('J'у. 

4. ЗаJ<он України Про з сщ:J.И дерЖавної політики у 
сфері наукової і науково-технічної діяльності" (n. З СТ'с1Т
ті25) згідно з яхим науково-технічні та наукові орЛІніза
LUJ можуть у сфері проведення наукових досліджень зал
росити на робо-rу зи контрактом працівників, включаючи 
іноземн11х спецjмістіn. 

5. З хон України "Про товарні біржі" (стаття 12), зrід
но з яюtм за згодою сторін можуrь укладатися контракти 
з nрацівниками товарюrх бірж. 

Детальний аналіз змісту дод тку та аконодавч:их актів, 
що наведені 6 ньому дозволяє tІітко визн чити сферу зас
тосУDання контракту, nередбачену ЧИІіНИМ законо.аавством . 

Іюиим прmшипоnпм питанням щодо nopRдJ<Y зас:тосу
uання контрактної форми найму і оплаm nраці є строки 
і форма контракту. 

Згідно з визначенням , що наведене вище контракт є 
строковим трудовим доrовором , тобто таким, строк діі 

я:кого ветаномюється сторонамlі самостійно. ВідловІдно 
до статrі 23 КЗnП строкови 1И трудовими договора m 
вв.жаються трудові договори які : 

- уклІЩаються на lі.Изначений строJ<, встановлений з 

nоrоджениям сторін ; 

- уклацаються на час аикон<н-mя nе)jної роботи . 
Зазюt•шмо , що в чинному з коJіодавстві ta tже не~rає 

nиnадкіD. коли строк діі контр. кту прямо визначаєn.ся 
нормою законодавства. Вmцтком є норма що лередбачс
н. п. З Положення про nорцок укладення контракту з 
керівником nіцлриємсnн1, що перебуває u заr<ІЛЬнодер
жавній масності , затвердженого nос-mновою ЮІбін6'ГУ 
Міністрів України uід 19 березЮІ 1993 р . N!! 203, згідно з 
якою контракт з керіJ3ника m зазн чених nідприем.с-rе мо
же буrя укладеним Псt строк іjЇД одного до rr 'яти років. 

Зауважи to, що строковий хнрактер контр~tкту має ще 
одим дуже важлю~Jt[Й наслідок, що стосується його nрипи

ИеНН)(. Відnовідно доn. 2 ст-с1тті 36 КЗпП nідставою при
пинення контраtсТУ є заJ<інчеЮІя ого строку, крім виnад
кіn, кo.rm труnові ві:дноскни факпrчн:о тривають , і жодна 
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J орін Н~ СТЗJШ1'Ь !ІИ'vІОГ' І'ІрО ЇХ rlpltiШHCHHH . 0 Же. 
якщо сторони не nриnн:Юtли контр кт через зRJСінчення 
tioro строk'}' бо не nереуклали його і працівник nродоn
жує ьиконуuа-rи сиоа обоu'язкн, "t'o контр І< М<ІЄ uooжa
nJcя •·зІшчайни 1" трудовн 1 договоро 1 ук;щдеЮі\f н. tJе
впзначени строк. 

Віт:ІовШно до ст. 24 КЗпП Укрзїни контр3КТ уклад -
ється письмовій формі nідnисуЄ1'Ься роботод:шце~( і 

nрацівником, якого беруrь (н::tйм. ють) НА роботу з кон

трак'fОМ . 

Ко!ітрзкг офорМJІJІє:rься у двох nримірниках, шо чщоть 
однакоuу юридичн силу, а зберіrнє'!'Ься u кожної з торін 

контр кту. 3('1 згодою rrр;щівник.'l коnію Y.КJl• деного lil1M 

контр. t-'1)' може буrи передано nрофсnИково му чи інш му 
opruнoUІ, уnоuновюкено 1у працінником nредстшuн1ти ~іого 

інте сн. D.ЛЯ контро ю 3а додержанням умоn кон ра:кту. 
Контракт нзбуnає чинності з ~омен'Т)' иого nі.дnиснння 

• бо дa'tlt, rш. н. ченої тороними контракті, і Jоже бу· 
m змінени1і тільк11 за угодою сторін ск;щденою ~ nи<.:ь· 
мові.й формі. 

Контрсtкт підст~оtо дJUІ ащщІння н·tказу розпоряд· 
ження) np nрий.кя:тгst (на няття) лpзцiJlfU1K на роботу 3 
nня. Dст.ноnленоrо u конТрuкті за yroдoJo сторін. що у 
момено ось чим. Згідно зі сnаттею 24 КЗnП уклаnення 
трудового договору оформляється н. кnзом •m розnорЯд
женням uласн.ика або поuно11аженого ним opr<~HY про а
рахув~tння nрацівника на роботу, і тому н каз Ч'И розпо

ряджеЮ!я л ро ю й.Няття на роботу uидёtєr-ься також і р, -
ЗІ укладення трудового контракту . 

Під 'l~c н ·tн.ЯТГЯ н р бorry слід дотримувmися заrмь
Юt норм оформлення трудо~и нідносин. Пеuні сЮІадно

щі 1ож:угь ВИЮfКН'УТИ у виnадку. я:кшо ·нз :контр~ктну 
форму Трудового дorouopy перехощrть nраujuники юd 
вже .,,ають t.{}{НJ-{i трудові доrовори. 

Віnпов.ідно до законодаьстn.1 у зв•я J..')' із змl.нш.rn в ор 
~а.ні3ацїі uиробн~.щтuа і .nриці доn скаєтьсJt змін~:~ істотни 

у Іов np ці у р. зі nродоnжелня оботп з: ті ю сt~мо cne
цia.Jn.Jt.iC'ПO. КDа.ЛіфіІ<uці 10 чи nосапою. Про міну умоu 
оrtлати nраці (в бік погіршання , . cttм - снстс 1 тл роз-
1.-



~ripiu оп ти лраnі, рс:жи ry роботн. WiY розр>~дШ 1 назu 
поем , всmновлеЮ!Я а о ск· суІ:Sанн.к н~повноrо робочого 

Ч<tСУ інши пр1:щівник nовинен бути лозіао тс:ни:й не 
nІзніше Яt< за пв::~ :o.:~.icJIUi до їх :J.mровадження. З. Ііною іс-
1'01ПІІХ ~on np· ці і rrереш:дення на контрактну фор ty, 
u, отже, воио МІІ еіа6)'113тttся з дотрю·rання:м чmntoro з<а 
копо ~ШСТВёt . 

Так якщо колишнt, icтo-rni умовн nраці не юже буm 
збережено,. nрацівник не згодний на продоuження робо
ти u нови умощtх (u тому числі на умод. контраJ.."J')'} , то 

трувовий доrовjр приnиняє ься нu niдcrt.tui r1. 6 cтwrri 36 
КЗnП - .. stд:-.toвa від продоJ3жсння робоm через 3 Jіиу іс 
ТО'ІЮІХ умов праці" . 

Умоnи контракту вимагають ретеJtЬноrо вimlpawo · 
вання як 3 оrтшу н~ їх зм.іст (сере.ІІ юtх кі uажлиuі умо-
1»1, ЯІС npaoo обоu 'язки сторін їх відповідаJ(})Іі.ість, у то
му •шслj \t терім:ьнз). у -Іови матеріального забезnечення 
і opr<нu аnії np<1ui, умови розіреання контракту тощо, так 
і з точки зору дотрs<~..маJmЯ чннноrо ЗfІ.Конодаnства. Разо f 

з тим досwrь СКЛ.1.Ш!ИМ є nошук nраuильноrо сnшuщно

шсння 'vttЖ умовами КОНТракту і ВИМОгаМИ статrі 9 КЗnП , 
зrідно з якою умови договорів npo nрацІ<> (u 'rому числ• 
контракту) які nогіршують стзновю.uе np. uівникі.в порів · 
ннно з закоtіодзвс'J'nо І[ є недійснюm. Нааання праціDни 
коnі додаткових порі.nюшо з законоданстоом трудоuих і 
соціально-nобуrови niJtьr nря 10 передбачено статтею 
9· 1 КЗnП. а тому ожли:вість їх uключення до контр кту 
не еикликає сумніву. Ін_1Щ! річ- yмo&Jt хоІПра.кту я.к.і nо
гіршують становище nрацішmк<t nоршняно з чиню1м за
конодаt~ством. Відnонідно до ст. 9 КЗnП такі умови не ~tо
жуrь включатися .ао контракту. Оrже ; встаноnи'tИ ~ конт
ракті калрикJІuд три.в~tлість щоріч'Ноі в.ішtустки \{енше 24 
к. 11ендарних днів , бо тривалість робочою тижня nонuд 40 
roдmt сторони не МІіЮТЬ лравв . t<i tо.ви контракту бу· 

зуть внзнані не сю1ми . 
Водночас Н<lЯDність у uизи ченн1 ' контракту" nрямого 

посилання н \tожлнвість встановлеюtя в ньому irnuoї. 
ніж у законодавстві . відnовідальності а умов достроково
го розірuання контр к·rу дозволяє застосовувати до зnзн., -

І 1 



чеЮІ ІТИ'Г'd.НЬ ноuий nідхід. Щодо віJ:mові.nальності сторін 
uей підхіп noляr<J ось у чому. Трудове за.конодаuство lш
дlЛЯ два ВИдИ в.ідпоnі.nмьності nр<щівкика nеред масюt
ком або уnоuноважеии\1 ним орrзном за нед01'римання 
умов трудового доrовору - писЦИJUJін р1іу і матеріальну. 
кожна з икпх має cuoi ocoбmmocri засrоСУ!\<'\ЮіЯ. 

Відnовідно до ст. 147 КЗпП за nорушення трудової 
дисципліни до nраціDНИІ<а може буm вжито тільки один 
з таких заходів СТЯJ"нення - догйн<І або звільнення. 

Водночас застосуваюtя контракту дозоо..rt.яє nередбачи

ти в ньому також і iiOlii заходи LІисUЮІJІінарного стягнен
ня, яких немає в законодавстві наnриклад, переведеЮtJІ 

на іншу нижчеоплачувану роботу або штраф. 

Чинне трудове законода)jстuо (ст. 132-135 КЗnП) регу
лює розміри матерізльної відnовШальності З< шкоду, , -
nодіяну прадіDFІИ1<ом підnриємству, УС'Г'Jнові орmніз:щu 
через uорушекня nокладених на нього трудових обо 

в я ків за "звичайним" трудон.им договором. Як nравило. 
nрацівник , з вини яхоrо заnодіяно шкоду несе матері

альну :в.і.шюві.дальність у розмірі прямого відшкодув<lН.НЯ 
ц· сної шкоди але не більше свого середнього З(!робітку. 

Матеріальна відnовідальність понад середній міскчнпй за
робіток допускається лише у виnадках, зазначених З<"ІКО
нодавством. Підкреслимо що застосув~ КОНТраІ<'І)' 
Я1<Р< з дозволяє я:к збільшення І:іИпадхів notsнot матеріwrь
ної 1;1ідnовідальності nрацівJіикі.в порівняно з чинюt . f 3· 

конодавством, так і J:jведеннн критної матеріальноі' відnо
•~ідал:ьності за шкоду, зяnоді.яну nuщриємству. За~ жи.tо, 
що можmrоо не лише збільшенюr а й зменшення niдcrdu 
nовної матеріальної відповідальності nорівняно з законо
д.'ІВСТDОМ. 

Можлmшм є встановлення у контр<~кті і Т<"Ікого спеWІ· 
фіtmого виду ма еріальної відпонід<шьності як неустойк<І. 
Причому вона може слугувати не JІИШе як засіб відnові
д:utьності прзцівни.к.1 nеред власником або nоІ:іНО1ШЖе

ним .rим оргнном. а И кк засіб відnовідальності саме 
масникз збо уnовноваженого ни 1 oprm<~ nеред nр<щів
ником зн неви.конаНН>і своїх обов ' язкіu, nеред6ftчених 
контрактом. 
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Контрактна фор\fа трудового договору дозnоля з, сто
сувати і нові п.ідхоцп по у~Jов ро.зірІ.ШН:НЯ :коНТракrу що 
8ВІ1JІИВає із стаrrті 21 КЗnП , яt«t нщщє nраво с \fостійно 
встаноnлювати ці умови. В контракті мо.жJІИDе m< обме
жеиnя nідстав припинешиr трудоІюго договору зазначе
них у законодавсmі , так і введення додаткових. 

Обмеження niдcтaJJ для розірваюнІ контракту може 
проя-вл:ятися , зокрем1:1 у відмові власника або уnовнора

женого ним oprnнy від свого np. ва звіл:ьнити npaцiвmn<a , 
наnриклад зu n. - (нез'яWІення на роботу nротяго 1 більш 

як чотирьо місяців підряд через тимч<асоnу неnр<щезднт

ність) чи n. 6 статті 40 КЗnП (nоновленн_я на роботі np.
uівюош. який раніше ви:конуваn шо роботу). 

Оскіл-ьки контракт є строковим трудови~t до·говором, 
відповjдно no сmтті 39 КЗпП вія шє буш розірnаним 
nостроко&о на вимогу nрацівника у разі його хвороби або 
LНnалідності , які перешкодж::ноть викон~нню роботи за 
nогоuором, через· порушення власником або уnовноваже

ним ним органом аконодавства про npaцJO, колективно

го , бо трудоnого договору та з інших повuжни nричин. 

Нерідко в контракті встзномІОJОТЬСJІ j дод~ткові nорів
няно з аконодавстnом ·підстави його nрипииенюt. Най
•шстіше таюtми. nідсТ'dnами є nорушення nрацівником ко
мерційної та tющі Іlідприємства , непотри r. ння сторо
наЮІ у. rolS контракту. Зазнїt•ІИмо що в усіх в_~;mадках 

звіJtьняють за n. 8 evtтri 36 КЗПЛ (nіастави. nередб<ачені 
контрактом). 

Зразоtс контракту, яки:й ук.лад, ється з н. чальmп<ом 
(заuідувс.tчем) відпілу (бюро, сеК1:'ора служби, іншо.rо nід
розділу) апнрату уnравлі.}{ЮІ ( д іністрзuії , .!ІИрекuії) nід
приє:мстnа орrаніз<щії юtuедено 1S доде:1тку З. 

Наголосимо, що чинне трудове законодавст.nо у сфері 
правоnого реrулюlі· ННJІ Ні1ЙНJІТТЯ робочої сили на основі 

контрак'ІУ вимзrм вnосконаленюr. Необхідно, зокрема. 
усунути nроблеми. які виниюІЮТЬ у разі nриrоmеиня кон
трикту ч~рез з кінчення строку йоrо дії. Як ІЗідо ю, ззкін

'Іення строку дії тpynouoro договору :може буги підст.wою 
ШLЯ Иоrо розірtі<.tИНЯ, икщо ціею підставою скорисmлася 
одна із сторін . Проте н. nр:>~ктиці вюrnкаІ<>ть іноді cwrya-
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uії , яю вима а!О'І'ь правоuого >'perymouttння . Як виріш~mr 
сnразедJ'І1Шо nробле;-.1)', коли, н nрІ•tхлад npauiвttщ< с І· 
лінно відnрацював устамомений термін і має н. rip nро
довЖУІти або у.кл сти контрuкт Н<І інших умовах , а робо
тодавець т. коrо б жання не м~є? 

Варіантом виріше).fЮf цієї nроблеми torJio б буrи зап· 
ровадження правової норми , які! за ароняла роботодав
цеві відмовляти nр~:щіDнихові D уклnдешlі контракту, 36<> 
його nродо~женні на новий тер tін без санкції nрофсnід
кової організаціІ нбо реrіонально8 служби айнятості. 

Не можна визнати слуlШІОJО і в11rтравдзною roЧJ<Y зору 
nрихильників так званоrо необмеженого <.~бо розширено· 
го • стосуваюu~ контрактної форми трудового договору. 
До реЧJ , якщо звернутися до арубіжиого досnіду зnстосу· 
вання трудОJюrо законодавства, то там nрос-rежується тек

лекція до обмеженого nідходу до уnровадження контр3К· 
rnoї фор ш найнятnJ nерсоналу. 

Рекомендаuіею Міжн. родної Організації ПраШ '2 166 
віл. 2 червня 1982 р. рекомендується обмежити з стосу· 

uuнпя договорів про найняпя на nевний строк вилаІLками, 
коли, врз о))уючи хнрактер nодмьшої роботи uбо умов ії 
виконапня або інтереси працюtочоrо , ui 1]>удові nідноси
ни не можуть встановлюватис~ Hll Яе.І:Нtзнач~нии строк. 

Сфера застосуваНЮІ контрактної форми трудового до
гоьору на даному етаnі . на нашу nумку має буrи обмеже
ною і регулюватися чииним законодавством. Марою по
долання економічної кризи та підвищеІllіЯ заmльної :кут.
'ІУРИ трудо.f!И:Х в.ідноси.н контрактна форма трудового до
гоuору може буrи nоширена на всіх nрашоючих. ал~ на 
сгрого добровільній основі. 
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лнві У\і доnла1'и. 1-1ад звки. tpзrnittнi і 
КО\1ПІ:ПС, ці 1Иі fІИПЛ.ТИ, ПІ:f)І: б&•tспі 'П ІІП1М :H:Ollt)ll:JfltH I~ ~. 
ІІР<:Міі, lН:Ш'Jі ані . І»НС ШШНJІМ І:Іир бW1'ІШС ІІІЩ<ІНЬ і функцій , 

Інші а оч rщuьні а 1< \ШСНС ціАні BИrt:ltlm. д ню.: нале
ж. TJ. /ШrtЛ& П у формі f\$1J1:1ГOJIOЛ а ni СУМ'К<ІЩІ р ЮН1 а fІЇК, 
Щ'ІІ:Щі а І.:ІІt: н ltiiИ щ <.:~&.:·rt:мnмІ1 J П<.>JІUЖС:НЮ!МИ . Kt>\111 11~::< • 
ційнІ ·ra інші ІJ> шо і і 1игсріІUtьні виrmоти. які не n~с:tбзчсні 
К'ТЗ.М1t •tинноrо зкона.rrяrн;m , aG які nроІЩТІ.Я ься ло11ид вста

ІtО ІС:ІІі 'JU.'lНU'lt:Ш1\.Ш <ІК'l'<І Ш IJ()])MH 
'татт"ч Мінr.~rальна заробrтна плшпа 

Mll\i\f<tlJ.t, ta сщюбrr· ra ШІ:.І1а- І(t: • uк нuдuu•to u "І'tiJ IO Іс:шtй 
ро:J~ІР р бtтноІ шwти · пр с;ту. Htж.n· tіфікоn н npouю. Ю1Ж
•rе якого н · . rоже проnадити ся оплата :. 'АИК rraн n;ц sвн и о 

чі я·шу 1 < .І.LИНН)' н р ty np:1 і (uбс.;нг робІт) . 
Д міні~tа.r1ьної заробітної nлати не вклt чаютt, я доn n•, 

на 6<~ІІІGt. чао. t> !VD tt.ІJ[ ти к<>м•н~ Jt.:<~UiИнi виrшuти . 
Мтімш1ьша · Їар бітн , WІНТ<І t: llсрж.шною соціадьн ю гаран

ті ю, об в'я1к в ' на всій тсрито1 ії України nmr ГІ WfІ]')И м mt 
yt;t форм 1 ШСНОСІ j і J10СІЮЛаІ> .І\ІІШІІІ(>f . 

'm тшrн 4. Джср rла коrшnі11 H(J оплату ttpmti 
ДжсрсJt м коmтів на оn.пзту 11р ні nратф~юrкіА ro np :Jp:ixytt-

к >tІИ .' [ILflJІpИt: 1 <.:'fLІ Є '{jjt,"fИII<I UXІ1l.l , І ХНШі К Ш1'И, І ~рЖІІШ 
131\(ICJIWOK ЇХ Г СІІ ДНрСЬК()Ї діЯJІЬІІОС'fі , 

Для устаноR і ор :ші:t цій, що фінансуиУN.~.:>t ч бtо · ·~.- u 
·ошш. які щшlлюотt.СJІ .відnовіJ:uІих бюwкетіu, " 'І<tкож '111'-, и
н .:tоход . одержаного внаслідок rocnoд р ьк ї .діяльно ті та 3 
інших джерел. 

б'ЄдlІіІ.ІІШІ 1" МЗ.JІ>Ш Wl ЧYRJtb ПptaUJ Н ЙМ ЮІ ІІрІШЇВНН-
КіU коштів. які формуtотІ>с.я гіди їх статуrашt. 

Сrпатт.ІІ -. Систе.иа OJ. .•ані.1ащГ rmлamtІ llf а ці 
ОрfОІНЇ ')k.іUЇІі ома .. npa з.аійсш ' '1'1>1;:.» 11' Іt ід<; ui; 
зак н даn нr · та інших н :рмативннх актів: 
rснсра.1ьної угодІІ на .1сржзвн му рівні · 
111 у1еnи , pt:t ·imtaJІt..t~ yfQ.Il; 
колективних договорів: 
f[)УДОВИ 1 О ВОрЇВ. 
Суб't:кг ш рrані uїі ошІати нраці : рrзни д рж втt ї зла

дІІ тз міснеnого самоврядування; власники, об' юrашнr м. (;ІfR
КІІ} ;tб 'ІХ Щ"І«: с ,шни.uькі <>Р ;щн ; нр Jфес;ійні сnілки. б'є,дн ни• 
11р фесійних сruлок нбо їх ІІрсдстаuницькі ргани ; пратфюики. 

Опаття 6. Тарифна сuсте .. ш:~ () ІІЛШпtІ nр(Щі 
Oct101ІOJ t>І)I~tlli ан!ї (ЩJІ<t'J'И LJpaui r рифна сис:rсщt, JІ •• 

sКJІюч : рнфиі сітю1, rорифні ·тавки. с.хсми n ~и о 'і1а-
:1ЇВ і тарифно-ква.~іфіканійні хзрзІ<ТСJ)ИСТИКИ (доn· ШЮІ). 

Таrифr ;а c·кcrt:\J:t ОШНt' І'И tpauJ икорие1·оз стьс.я :зля р no
LІJ.ІY р бt'І ., t -:ЖJ.І 1ilit ї <.:КJШШ1 <;t' i. а ІІраuівнttків - 3 лсжно ві 

162 



І КІІіІ;ІJфJ ':IW1 І І \О WtJ, ІІІІ ) "!І "І ' р "JРЯ »МИ НІрІІфН 
он> форму~аннJоІ внф..:рснціuції р мірів 

ння. t : 

1\Зр'І"ЇСНОЇ ВСJІИ'ІИНИ ІІНІМ&.1ЬНОfО П ЖИВЧОf бr ДЖ~у 3 n 
Т)'.Поu• \1 1бЛИЖ:СШІ>ІМ рЇІЩШ ци, П J(;J ІШК.ЇtІ U МІР. с.:т:ІбіJJі . Ші НІ 
ро uитку сжон мікн країни~ 

"Ш оsщ.ноrо pitsmr сер ЛНІ> )j • Р'> )і ної JJ:J1"H: 
І~р KJ ИІІІJ <..1 і Пра і, JЩ1Н>.І :1ЙН>І'l'<> І 1·1 іНШІ KOJIQMl'fШ 

16. 



потm.ІІ 10. 1/ор!ідrж сmанtJtмення 1 11 ре.-:. ду роз. rІру .VJНІ 
,Іtа..І ЧО f0~Іif}!O ІtJlOIIilJ 

Ро up '1ШJ~t<t.U..H ІR •'ІР бі·rн і 111 rn вст..и 1!1.1 ·тм:я Ucpx -
~:~ою l"'ut ю 'кр;ііни Ja н J•шнням бік ·ту Міністрів Укр інн. JІК 
nрзFІило. О.1ИІІ 1 а; H;.t f)Ї ІЧ R 1aПtt:J> tННІі Дер ''І(І І м·о sv.vкc-

y 'J>аЇНІІ yP;r )'LЦ 11 М ЩЮlЮ' HUII1, uир б.Н:НІt. ' Ш;ІJІХО \1 ІІС• 
pct 11 рів ~Ірсдсrавншсів nрофс іnн-их сnілок. ю. cm1xin абG 
yr'I"OFIH01'13ЖCH fX НП ~Н pr.Нtifl~ )J •і об' ' і< fC.:}J 11.1111. ,~ C:Hitll КО· 
JJcю·ишutX ІJсрсt'Ооорів і укладення rенсра.Jfьної )'І' .JИ. 

~ мір міиімальної заробітної nлати nepcr яда . У..С$1 ІІЛсжио 
Ulд рщ; ШW lllll КСУ WH Hil СІІОЖИUЧі ГОU ри і 1'UрИфіu HU llOC• 
JІуrи 11 )'!'Одою сторІн ко.,сктивних ncpcroв рів .. 

!t:llmll/1 l 1 ,\/JHt.МtJ/ІMi ро:._" ІРU CJntli10K (ОК.Л(J )itJ) ' (lрОбіmноі 
Mfli!11J t Іr()р r}QІ< іХ 8СІtЮНОІ!Л 'ЮtJJ 

1іні , tалмrі J) , tіри стаnок о · 'n) щю і'l·ної шшr·и, ІІК 
шrіщальн1 rарзнтії 8 оruшті nраці. визн чаються генеральною 
уrодою. 

'rщщ:т 12 /тці нор.щt , юpaнrmr в оІиаті npau1 
Нор ш оn.1атн праді а робоtу в нзцурочиrtй 'la~;: свя-п:о

ві . ffeJ)of'Ючi ta в · tri Іі, у ІfІ'ІlІИn 'Іа ; ·ш час JJpQC'! 1 • )ІкиJІ 
\ Ш \НС [/' ' І ІНШИ ІJрUШUНШШ; llp)~ UIOO'I'Ol\.1CHHi nродукі), ШО 
ВИRВІtЛВОЯ брGКО ~ Н 1 Bиmt fti'Щf{Ї1ШU ;j, р:ЩіТІІІИКЇ 1 Н) JO ІНИХ 
fliei 11 Ui І 1)(1 ·ь, (')И <;Коре ' НІJІ ИЩLІО w.l1 І . ШОд ШІ І ро• 
бО'fН Т Щ ) j n!рантіі і.І,.lЯ 11рGt(ЇВНИІО8 (оnлата ЩOJ)Ї•nm'< ВЇі'І.П)'С
ТОК, 38 'ІЗС flflK f ННЯ Л. р Іf\ІІЯ'Х )}}

1
JI ){і"; ' lИ '11-SX, КІ tl:ill• 

р<1 DІJO'ft.Qf д:1Я tJіщІнщсния кrюліфікацU, на об тсжсння; в мс
личний хлад.; м.я псрсвс;t,сних за стзи :1 J)оа•я 11: е 11)' 
НJІ еомn r n; пу tx• 1(try, ~~~~t:ни fm1'1.dc шt інш робо
тУ у :н1я · · 'J tщробннчою не бхідніС1' І : д.ІtЯ вагітних жінок і жі· 
НОК. Іfкі \fЗІ ЛіТЄЙ 1\ЇКО і(О р ,() fiOK!li, llt:p і .!І~ІІИ ll<l .Jt:l• 

ШУ ~ ><УІУ; ПрИ pr 'IIH фор \І ЬИJ1 HИtJQt НШ\Ч(ІНЮf, tr рСКlІіІ• 
Jtіфікаuії бо навчання іНІІІИХ сnсціаm.н стей; л я лоноріr~ '!'()

що), З '!'ЗХОЖ J);\JiffЇЇ 1':\ К()~fЛ П ·щїj fТр:щіtі.ІfИК;щ В f'\1 ' j Н~'Р~І \• 
шr ро 01 .:1 і.ншоt tiщtoo ·ri. 1 жб вих вЩря.цжснt-. роботи 

у ПОЛhОВІfХ )'і\fЩі; Т'ОШО fl т.sтют Іо О'ІІ•С>І Kt JJ~KCOM коніu 11 
Н('І:ІUІІ КРШШ1 1:1 ЇJІШІ~МИ <ІК'!'іJМИ 'ІКОН ~UС'ГU<І УКр..tЇНИ. 

Н рми і rnp нтїі n платі nрщі, nс1~:Л щrr~ні 'ІасtІНІО1• пер· 
нюю пі ї t.-ra'М ·i .1 Ко кс.:ом акvні • щщ щжuщ ·11ни. t· щш-
мщtьн.имн 4І.:РЖІІJ.жнми 111р н·rіями . 

Cmamm.v 1 0Іt.ІGma nptшl праІІ.ІdН/lІ(/R у{: ти но і n1 і'ЩІІ ' щ(itj, 
ІІ СІ фіІІfJІІС ЮfJJІ , ' 'J бІQ(),ІІ(, •m ' 

01 t<rra 11paui нраuівників установ і рrзні:~:;~ці , щ фіщнсу
юn.сл 1 61оджєту, 'I.DiRcm етт.с~ J ·1 ! ста.uі · ,а:к но ІШ'L~ -ru ін· 
ІШ1. JI(11'JІ.Щ'JfНIH ' <ІКІ; kРШНИ, ГСН 'р.1.1ЬНОЇ, l".uJY СВИХ. pcrio
Hartl>ИИX yr д. колектизних дог воріn n , н: . бю еrнн . ІLІІГ· 
нува.нь тз інтшr no & л_жстнmс о о .іи . 



0 C)JI"J:I lllft'P:J ЩІ оnлату ПрОТ і Пр.! І HНihiOt1 У'-'1ІНОU І <>рІ ОО· 
wй. ШО фшu.нсуІ сн ' (ЇJ()J!Жt 'l'Y, •' llo<:P ·юrься о;шоч сно з 

бю;tжстом. 
РО ДІ ПІ. ДОГ BfPHE РЕГУЛЮВ., ННЯ ОП ТІ ПР 
Стаття 14. <.ист •rll ~tJірного р wiOttaнІUJ orlllo"щ ІІfJОЦі 
Договірне регулювання оnлати. rrp8l(i працівник:і& ni.mJpи-

fCТD Шйсmо ся 111 осиові сист-ем11 yr n, шо к; а.nають.ся ШІ 
держаnному (rснермьна yro.!J ), галузево у (ra.1)'ЗCDa утопа), рс
rіопальиому (pericmnnьнa уrо.ІІа) RПРQбпичо~ (коле иJШИй 
liorouip) ріьнях вi.ruJoвil.wo д Зикону kpaїwt "Про колсхrюнrі 
цоrовори і )ТОди••. 

Нор~Ш ЛCK'FИDUO ll rooopy, ШО IIOIJYC 3 1> OW uр;щі 
НКЖ'І~ від нор. r, визн.а•Іених rснсральною, галузевою аfю рсrіо
иа.m.но уrо.пам:п, ме пе 11 :віn пер в1щ пор і ро~mій 11 
оnлаті nраці . . fОJІС)"ГЬ застооовуаоти<:Л nи.wc ти rчаоово из nеріод 
non .1 IПVJ фіІ 'ІJІСОDИХ труПІ ОшіD піn рИ • f р tНО с 
біпьш .ІІХ шість .ucяui.u. 

стаття 15. Ормнізація оІиати праці на mдnpue.•tcm ах 
Фор~ІИ 1 систе~m оп. п ui, норми np:шl, р lliнrw:, та-

рифні сітки СХС).fИ noC8Jloaиx ох.ладів, умови заnровадження та 
роз fірИ 51~ ВОХ JtQR."' • премій, ВИЮІТ'ОРОІІ та ЇНWИХ ОХО'ІУ· 
ІSа.ІtЬних комnенсаuійн.их і rар!Un'ійнкх wшлат встаноnn.юються 
nUтриємС"ТВа.ми у холсnив.ному договорі з дотримання"'! норм і 
rtpюniй, перо.абочеuих но DC1'IIO , rouop ьпою t l)'~
nими (рсrіока.'U>НИМИ) уrодв.ми. У p!W, KOJlИ КО.'1СКТИВ.НИЙ ДОГО· 
вір на nіпnри crsi ис ук.ла.nе11о, масник або уловно ени:й 
UИМ Ор Н ЗОбоІІ'Я НИЙ ПОrодИ'ТВ ni П ІJИЯ nрофСlІІJ(КОЬИМ 
органом що nро.дстамяє інтереси більшості nрацівиюсів а )'ра
зі йоrо вілсуmості -з imtm. t уповноважсНJ'N на rrредстаІ\НИП-
1'UО Ор І tlli:OM. 

Конкретні розміри. mркфних сmвок (оКІtШlів) і вl!Jрядних 
розuіRок р GiTНІfiGII_M nосщtових омз.пJв с.1ужбовuя а кож 
fWI 'ІМК, WMT, Dpe. Й і ІіИНІtf (І JОМ101! YP.'lxY• 
ванням вимоr, ш:.рсщба•tсних чаотин ~и nершою і друтою цієї 
ct;І1'1'l. 

Ошщn нраuі rtp:Шi ників ni.tu1pи мс1 · · дійсню ;,·ьс" u 
n рmоч ргово\1у nopя.rncy nісля сnлати обов 'язхових nлaтc

ift. 
Or.ammя 16. ОрганІЗа!{/Jі oмamrt Іrраці Іtа mд1Jpuє•rcmвax і op

ltJHlзaШJІX, m:u.u з 6юдж ІІІ)' видІІІRюmься &mart І 
Н НUШРИ M~iU• і tl ptaHi:J>ІUliOC, Я j Іt!;І • .IIJI'П..QI ШІ І CJJ· 

роорІІ.'< нку і аrриму rь д І"!lltЇЇ • бiOJVК~ry. ptuнi· цiJt ошtа>'И 
пр:ші · c1n .csr RіЛnоfІіЛпо ло cт:rrri І • flІ>Oro Захону, . е n 
.ме '' , l»t Ч~ННХ Л/ІН НИХ У UC't<ІJLc.> C:UQ tY Пор СУ <mІ• 

ціА тз ал сних доходів рахувзнням ~ов. встаномсних Кабі
нет м Міністріn Укр їни. 



І 10111/t!.ll І . ІІЛОf/10 UJ1171ll llfi11U HIIJ<I8, ііАІ dІJkc;H)'IOIJIЬ Jmбom/1 
(Н ІtІЬ ІІіІ І '<'ІІІ, Н fйCIIt/1~1 rJ НМНі/1 дtя. 6Hm'ltU ,tJ.л •Jt (ІЩ) iU.I) ІІ 

l>Інраu.і ниюІ' 1 • щщ rtt, UJІJ1 бниuтu . u • нs. дільниuь 1 
lНШИ. ttiдp :J ' 1і , ЯКІ tii«''H IOJ'b р T•t (Иад 1• П • )ІТИ , 
нем сmві cнonнttl Jriяm. t)<."t'i Г.Jі11}'1і (nід .1.1 ) • J r»t QПдІІ 1 
Праuі fl 'T1\Jtt> ТІ l) [•і:» s КЩІ~; 111 І с МУ lt<>l U РІ :J otpШ.Ш.tUVI \1 
rзранті t. ВИ Н:З"ІСНИХ yr Д МИ ТИ. Г8.1)"РЯ rтід; n. ЗЄ.Іі , Д() ЯКИХ 
~~j nідр l,,"фm ІІЗЛС р:ЖІ'~р М !ІИ.р(І6НИШ1.1<І, 1 І fj І((ПІ 
чинноr'О ак ноnаnст а. 

C'mammR І . Orwan а npat(f ЩUІЦІІtНІІІ<f(! 'Jа,•wtьнц.; (наt:кріІІtUХ) 
ІrрQф •сій і noc:ad 

Розміри С1'8В к (оклалів) rтр нівннків гз 1•них (ІІ скрі :ши.) 
Qр<>ф • ·ій і n ад !ІС IJQ 1101« н, 'Я HU М D' , 13И Н 'ІСНИХ KOJICK· 

rи ни~1 доrо р м. дотрим нн.я ~ l'Зр нті. , nстзном них 18КО· 
н ВСТІІОМ" і лер; lottQ О f'clЛY"'~lІUICJ, pt.Іl"iQH' IJlt.H 10 І ОJ.ШМИ, 

Стаття 19. О~Іжшrа праш за сумІснишІІ ом 
Працівники, ккі прашс ють з с , icfшurr~oм , ер,жу • ~-

rюбі lf ІVІ4І У < фю.;-І'ИЧНО UJIJWHШ.JY робо . 
У.чо.І.ІИ роботи зо сумісннцшо 1 пр Іtівників дсржзвни.х nідn

ри мств визи •t&IOThC.Я К, )lfiCТ<'IM Міпіс.'Т!)lВ ІК.РІІ ~1. 
ztJttlfШІ 20. Оп.лата nput•t '/<QІrmpaкmoN 

О11.тtатз 11paui за контрактом визи •rаєть я yr ~оІ 
на nідС1'8зі •шнното 1ЗJ<onown а, Yr..t ь к еюнвн ro 11 
1 non'" ·ш uиконанням умов контракту. 

РО ДІЛ І . ПРАВА ПРАЦ18НИКА 
І1ЛА ПР ТА ЗАХИСТ 

Стаття 21. Пpntfa nрtщівника на ortдaІJf)l праці 
Працівник має пр во RЗ оnлату о ї np ul nовШно .n аа:

'rів а:конодавств і колек:rиrтого лщоьору н ui.nc:ruui КJІ дІШ • 
ro tрудовоl' доrов ру. 

Розмір заробітної nлати може бути Hmt."'m 1 1<1 ст. J ов яий 
трудоВА}<f ДО І10р М Ttl Мі ні 1t1Лt.НИЙ р Мір !Ір бі'І'НОЇ ПЛІІТИ . 
ра.'І невJtкоtJанWІ н рм вир бітку. виготовлення nродукції, шо 
виявилася браком тз з іJfШИХ, тт редбачешuс чинним ак нОllаІІ· 
ств nричин, які м JІИ мtcuc в~ІНИ nрацівника. 

Заборонясться будь-яке зrниження р ~мірів n ати nр:щі за 
лежно Від ТТО OilЖCl ІtЯ , ООUНІ !-!()[' (.) і М<ІЙНОUОІ'О C'I'UH • ра00110Ї 
1':'1 нпuІщ-Jцлиюї ирю Іс.жності, <:таті. м ви. nолітитrн1·1х nor· 
лядів, peлiriйmsx ncp кон нь. <Jленства у професійній ' 11. і ' llf 
іншому Об ЄJ)ItЗTil'fi J't)OM>IШJH, р Ду і !Ір К'І'ер '' HJ'I'fЬ, М ІСШІ 
ЩЮЖJ1.00 НН>І . 

Стаття 22. J'apaнm/l ор ані9ашr nІІІІtшщ праці 
уб' кти r : І Ні ШDІ JШ1'Jd нрuцj н мають нрава · однос-rо· 

roнm.o у п 1рsшку uрийм<І'rи рішення rrитаиь оплати пр ІІі. w 
ttoripш ютt. ум nи. ВСТ'3И м ті ·~а коt : ІІІс-І оо • УІ 1 а 11 і ко-
лскr~шни НІ 11 nорами . 
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троки. trttprtJ uІІн.ісщt• і tict~ d!mлamu · (lpoбrmнof 
lfll011111 

Зар бtтн · пл та вr:rn atry ть я npзrrinниlG м perysrяpJІO в rюбо
'11 m1i R с р І<И , НС::Т:tН R; uпі у КО е Иfllto f ЛОГО]}(),Р , :,t; е Ht: plll· 
w~: лв . разів на місяuь чере:. ІtрО.sі.жок чосу. що не nеревищу · 
Wi ТН.ЗДПЯТИ КаЛСнд/ірНИХ ДНіВ. 

У p;t 1• І( ІИ день OJIЛЯ<s:t•t 3.pOUiT11 ~ іlJІ " І'І'И біJ Тt.С.Н 3 ВИ· 
хіднюJ. святковим або неробочим дне t, заробітна rutaтs випла
чу ть jJ; наnереладні 

ВJ.Шдаt'а ар бітн l ПЛ,І'l'Я ~ійсш ' ся 'І ucueм роботн . За
бороняється nровздюи виnлату заробітної nлати у магазинах 
роодрібної тopriwri, nитних і розаа,жат,пих :кІ'КЛ а , 1а ІІИН.ЯТ· 
ком тих вишшШ, коди · · робіtн<І 11 'm uишшчу ·:rься nрuuюю
чим у цих зак.1адах особам. 

За со лcroJ rmcь, !000)1) ro ою npaioomxa ІНіnлата • робJ • 
н 1 11.1 ти може здійсшоватиСJІ '!ер усuно и банхі11 поштови
\:fИ nерсказами на вказаний ни11rи рахунок {здрес.у) з обов' я.зко
'АОf n зтот ru~ nослуг ра."<унок власник бо уnовновзже
ноrо ню.t ор1 ну. 

Стаття 2.5. Заборона об;іtе сtнь пра!" НШ(Q в 1ьно ро:торяіJжа
ться <'tfrJCIO 1аробітнок' мато 

З бороняється будь-яким сnоообо.м обмсжувm1 nрацівника 
nі;тьно рооnоря]ІЖ.Зrrися в єю 1аробітн ю nлатоt , крім виnад
tсі!І. 11Средбач<:НИХ заКОJ!О.І1<111С11ІОМ . 

Забороняютьс.я відр ванІіІІ із робіrnої nлати, мсrою яких 
· ПРХМАІ чи неnрЯМ:'І сП;І m Пі':щіn tиком ма пику ;;~бо уnоnно
uажсному ни.ч pt ну ~і 6уш.-яко'tУ nocept.:!DtИKttlІІ а олер 
Ж»ИИІІ або збереження робоm . 

mammR 16. Оuме с ння розмtру утри.•tань 13 заробmJНОІ ІІІІаmи 
У·rриМЮLІІЯ j• ' 'Ір бІТВОЇ ILIU'I'И МОЖ)'І't• Щ)Н!.І< t'IИCn ;·' LbJШ У 

Jша.n.ках . нсре б чснюс :1 коно австооА 
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При кожЮй виnлаті заробітної nл ти згальнкй роз, іЇІ> усі 
угримаю. не tоже n р вищумтп ~ІUі'ГП 5t.D:С.ОТКЇВ.. • енn. • 
.к:аJ , nереабач~них зtІ.КОноn..шс:·п)ом. - 11 ятдесяти відсотків заре>· 
біt·но'і nn ати, шо ШІЛсюm. до вкплати nраців.ннк.ам. 

Обмеження встаномспі q сти1rо дРУІ 1 иі 1 с; т-rt, н~ ПО· 
ШЩ> ють ШІ угри !3HWI І ·' po61ntoї од ти при відбуванні по
карання у аиr:1.цпі виnрзвнmс робіт і пр~ С1'Яrпенні алімеJ ·fl1f8 
неповн l!ітніх лiren. 

Не доrt}'ск.аютьсн )"lримання з вихідної допомоги :комn нса-
nійнпх та нutих вmt'JaT на я:кі rі.Ішо ак но 11 ~оом с ЯІШШ· 
J:UІ не звqуmєтьси . 

Стаття 27. Порядок обчислення сІ!ре()нЬQ!' аробітноІ' мати 
Лоря!Іок обч.ислеJ:І.WІ серс:дв:ьоі' робітної nлати працівниха 

у вишщках, nередбачених законодавстзом, встаноМlОЄТЬС.ІІ Ка· 
біве1 м Міністрів YL<p ши. Д.lЯ обчисJІення nенсій середня за· 
робітна nлата ви на'1аєrься вiJinoN.mro .uo Закоuу Укр::~їни "ПрО 
пенсійне забезлечеппя••. 

Держава забезnечує щоквартальну під:rотов1()' і публікапію 
сrатистнчнкх даних про серел:mо 'JЗробіmу плату і сере.пню три· 
оолість робочото часу rro rадузях. rрупах професій і nосад, а та· 
кож шорічну nуб:tікацію даних 11])0 вартість робочої сили. 

Cmevrtm.ІІ 28. 3Ф:ІІС11J ІІ/)а~ ltJUЩIAикltf у pasi банкрутст~а пt'д
присмсmІІа 

У разі бащрУf(:1114 nі.пприємст чи лі ші йоrо у су.ао&О· 
му порJШКУ обов'Я3ІWJ.ІЯ ncpen араці никами тахоrо nідnриєм· 
ства щодо заробітноі плати, яху ВОШІ по ион о.ІІ~ржnти пра· 
uю (роботу, лостги) вихошшу у nеріод, шо nсрсдуuШ\ бшкруr· 
С1"3)' 'LИ л.іоідацu nішrри С'Т!Іа, :виконуються відпові.Іхно 110 За· 
хону України " Про банкруrство" . 

Стаття 29. ПofJiOO ІІІСЮUІ 11paцitJHU1І:iІJ 11ро умови otwamu ІІраІіі 
Пplt уклад· нні пр uів.ником tрудового договору контрахту) 

масних або уnовноважсяпй msм рrа.н llOВOllИTЬ no oJ'Q .віnо 1 

умови оrщатя npani, tіри. порnок і строки и.wruти заробtт· 
ної IIJia'tи, підстави, згідно з якими можуrr.. сrровцn.И't'Ися угри
манни у виnSД)(ах, пер~бачених хоношшспюм. 

Про ноа! або з~щу діючих мо:в оnлати nраці :в бік nотір
шення власник або уповновзжеn-піt ~ рrан П! винен no о
мити nрацівиюса flC сrізпіw ях за .пьа tkяш до і'х uнр uаLlЖСШ!Я 
або зиіни. 

Стаття ЗО. Ловtдо.,UІенНІІ ІІраutвнІІка про р().: •ripu onJІamJt 
праці 

При коЖІ:tій W1ШІЗ'1'і вробітної nлати в.л сник або упоnноза
}+.'еНИА ним оргзн nовянен ПQВU.ЮЬ.tюи прuuі.вни.Х<І нро ю l!ll· 
ні , rn:o fl ле · ь .110 Ut:P!OllY, :щ .11юtй nровадиться оn.'!атз пр ui: 

) аnльна сума вробітної п;rати з р(), шифровкоІ 'І иn:t· 
ми виnлат; 



б) ро1міри і nШст. ви уrримань і · р біщої ruшnr: 
в с ш р Gi н L rш; ІИ, ш НW'!сжить ло nиnл nt. 
.13.1 сник бо уnозяоваж: ии/:1 юrм орг н б ІІ'я. aшfft 3 ~Не-

чити ДО ВірНИЙ б. іК BИKOR)'RIЩO't ПР')U ЮJИК роб 'l'H 1 бу ran-
'repC ХfіЙ .1LК tщтр т нu оrншту npaui у 11 новленому nорядку. 

Стаття / . 1Jідо OC'I'fJІ про оплату npauJ flpaцt ника 
Bin \t ст\ про on · ту лр· !Jlltp шuни н.щаються будь-яки~r 

р на чи особ м Jшшс у виnадках ncptщбa•rcнmc хон вс· 
ТВОМ бо ЗГОІІОF ЧИ Ufl lil 01)' Пp<I1U8l{){J(a , 

Cmamm 2. Dupiu '11ЮІ тру огrа СІІорів з 11шr.ань оплати upat(l 
Трудозі сnори JТИ'tafft. оnлати ор ui ро' r, аlО'rься і n.ирішу-

ть я 'lriluІ ах trona стоом пр трудові сnори. 
Стаття 33. Інд~ксаr R :Japoбtrщtof 1'111amu 
В nepi t оерег.JЯЛо 'ру ШUмадЬJ:Іої заробітної пла-

ти ішtивідуальна заробіmа nлa'ta nідляга ілде ~. uії rilш 
'ІПЮІИМ l«>ПО СТ М . 

пат nJt З4. Ком11 нсаці fІрtщrенrІка.~ втратІ/ :.tacmкu заробІm· 
ноJ /'1/lamu у ~ ~f(y атри.мко mЦJMlH rr ~uмamrІ 

Ко ен пр:ш ' иикn.м Трати чuстки uробіmої nлати у 
:ш язку із nорушенням строків їі випл ти nроВІІ.ІІИТЬ віJшо in· 
но .no іFШсксу ростанкІІ uІн сnоживчІ тоs ри і tІрифі& на по
Сі уrи у ttopJШкy, uстаноменому чинним законапавством. 

РОЗДІЛ V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛО ННЯ 
Опатт/І З$. Кt>нтрод за додєржонмм законодавсm6а про on

;uzmy 11ра ЦІ 
І<оJfГРОЛЬ дOJlOJ)ЖSUПUIM КОНО.ІWІ Про OWL ту nраці НВ 

n.lnnpи м Здійсн ють: 
Мінісrерстзо праці України та йоrо ор ни~ 
фіи HCOJ:\i орrанІJ; 
органи Державної nод кової інсnскuії; 
професійні cniJrки та інші ортани (орrанізаuїі), ш rr ЛІ.о'1' ь

ля·ют інтер си на :нmх цр:~ІИЮ». 
Виши .ніЮІіШ ..Іоll~ржшuшм · коноLІавства npo оnлату 

nреді здійсн ГснсwьниА пр курор Ук:раіІm та піnnорядкооо-
нІ й му uрокурори . 

Не дОІl)'Скається nриховування від зззначсFmХ ор н ·в буnь
яrсої інф рм rtiї ~ nи nш о а 11 nр<ІШ. 

'mщnm.Q 6 Оіdnоt!ідальпість · а пор 'ІU NNЯ законодавства ІlfJO 
оплату npau1 

З. nорутеиня а оп lt:iDC щs 1ІР WШ1)' нр ш инні оооби 
нритю J ься д .J.Исwшлін рної. м тсріальн ї, здміністр ти-вп ї 

кримінальної відnовіда.'Іьн ті зrідн • х ІІОlІ 1:1 в 1. 

l()tiu 
24 бер IUI 199 року 
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Назв<.~ нор.маnащоrо nкra 

3111«11 І Ух .. " Про СПОЖlШ'І)' КООІІС'рапію" 
в 10.04_ 2tст.І4 
ІІtІСrшюва Презюrіі ВерХLІВПОІ РЦІш Укр:ііни 
ВJJJ 30. .92 ··Про СгаlJ'Т ре.паІО.ІЇІ журнщ 
ВерховноІ Ради кршюt .. Віч~ •· (ро3.Wл lV 
Cr.t 

Ka~r·opil П(l(Шішmюв , 
:J ЯJо.>ІМІІ укJІЗ,/І<ІЄТЬСЯ 

коm at."1 

Твор'lі і теХНІчні 
nрап1Вниюt 

Праш.nниюr, я:кі l!IiЙc
Jooюn. 1е JJJІ чне о&щу
rовувnн:ЮІ , ft1>llU.IOIOTh у 
заюtаJ!ІІХ OCB111f J<УЛ.Ь
'І')'рИ 118 !ІІІбруднеtщ~ 
те ІІТО • 

Без коюсреmзадіі 
кareropiif nраnівнІоd:в 

KepintOtiOf іlІдЛГІІ
емuтв шо є у заrапьно

е ЖАІШіЙ МІJ.СNОСТі" 
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КсрІВни:юt 
n.iд.np11 MCJ11 j'CJЗ}IOB, 
t)pt·il.ft.i,,uujt 

КсрівНЮ<Іt 
ni.!Urp11 МСТІІ. усn!НОВ, 
tІ{!ПІНі:щtій 

КсрівюІХИ 
niJirrpИЄMC111, )І\.-'Т1ІНІJІІ, 
t)pr.rni~:unй 

Кер!.анкки державRЯХ 
пілприємс111 

Ке рівнюси 
nimrpиє.wcтu, )'C111Jfaв 1 
орrаиізІІlІій 

в. 

КерmНПІОt заJСІJ~, 
t О., ni.tmpJf(:}IQВ 

opNU!iзaulй 

Л_роuівКЮ<И сnіл:ьЮІХ 
ЩД:Іlр11ЄМС'11І 

Kepiшnt :и 
І1.ЇJПІрІt мcrn і'С11іН n, 
oprmr.iз:tщ.lt 

1аG"І)'JІІJІІt:и Іpetm J1il , 
~nt)Jt.W ріDни:ки 
коле ;:nmtВ та unш 
КО:рЇJШІfЮІ 1С! IJ1 



Ксрів1rюа1 ni .. m]m -мсl1), 
установ. орrан:ізшц.й 

нn в , 
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О()umІЖ 

Зразо контракту, 

якиІІ укладається на•rальІІик.ом ( авідувачем) 

8Іlшілу (бюро, cetcropa, служби . Іншого nідроздіЛу) annpaT)' 
уnра:влінкя (здміністр:щіі, дирекції) nІдnриємсn~ 

об'єдuаННJІ, орrанізацІїІ 

КОНТРАКТ 

ІШ"І ' І JІЬІlИКШ•І 

ІІ 1 •І,ЩІІ1 •) 

міс u І 9 р. 
Директ р ___ _ 

(tCІHIQ І' 1L'1JТр)І! .М~, П_;tl,tlltШC. '"' ' Н 1 ПQ !'1n .. XOJn Шt()СКТQ))л) 

я:каn .нu · HU<J .. , ь~.н шшt .. Дир кrор .. і ді · на Іtідсrаві Cru·!)'ТY 
rrinnpиєм rвз, :l однієї сrороии. і нnч8JТJ ник ___ _ 

(lt м ІІЛJІ~ ) 

ttі.uІІрИ(;ж;rвн ---------------------
(ІфЩІІUІ~, ~'І ' М IIQ 6~11> ВІ} , 

~ІКJІЙ ІІа 11 ' І ~tt,<.;Я Н!Іі ' ' H<~'l JL,J-IИK tiliutІJІY\ ' руІ Ї с;,;ор HJJ, 

уклали цс11 кон1ракr про так~: 

І . Загальні по оженкя 
1. 1. За rrим контрактом Н •t. ькик відnіду :ІОбоr,' я :lу м~І 

(>t:OбJ1 "fИМІІ JLi>ІMI-1 і CJ1 ~МИ фор,-.fОВ3J-ЮГО НИМ tІіШНІУ 

(ІЩІІ . ll~f\11Hiol Dі~Л~ ІІt>\.'ТІ І\WІЩ1} 

<.і Дир 'К р ' б в' я: У 'J'bC>I t:TBOpl 1\UТИ НІ:Обхілні У.!-!ОІ}И ДЛЯ р • 

б<УТИ начnлмtикn в\щіл:у. cnлartynaти йСJму fІШПІ в. RІ111:ІІ >ро 
Нц![rІ1Ш'І'И СІ)ІlіШІLо ІІО-Г!Об онf блага. 

' !р ~ІСИ кorrrv» lr• о І ІШІ ~ІМІ І тсrор\ямн ncp <1НS\.ІІУ .1\І І ІJ , • МuІШ1\І<ІНІQ~ М І 

C11дropot<• І М . Cy•t<!l.:llttA іІі.lОІІ ІФ о MNtr ' Jp>t.1КJ< u ІІ\!ЖіІtшішІІ до ~!~ІІ1'іо )'ІС• 
р'о!ІНСЬІЩ МЩІ Х К J ІiJQI , J\192 
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1.2. U 11 K())lipu t 111 1 l liO р 
Н:1 вш.;"'''' кщrrpuкry uиникаюn. 111 д ві сункв чіж Н 'і8.tІь-

ник \t uідці1у і Щцnрн м в м. які 1 боку о~11ІТІНІ.< го р '' J:\YJO •• 
ся Дирс: • ром, дир~к ісю {<шмші tp~uic.:І 1) Піцuриємстu . · D Ні:· 
((і lllІШJ ' mшu .. ,, t інuш,нt rtpduiuни~a~мн Лілnр11 ~~ тrю. 

НОВИ 8К Н ЩЩ ПJЩ Пр:щю і К :ilt:K' 'JЩ{OHlLІ Щ'Ю ЩJіІ • 
UІІІ jJ(}WHPIUJOit..l.:>! ШІU <1010 ШНОСИНИ СТОрін за ІІИМ КОНтра1СТО~{ 
у чu І'Іші. щ і1 му н cyn~pc~вrrь. 

Зr. ані НЩ):\Іат·иьtн аюи ш: ІiJC'l'o<.:ІJuytu·a.c>І у uинtшtшх. к ;ш 
оони хоча и с ·n~.:рс•І ть контракту. а & fЮJІИ н rrpoнccj лії с· 

ННІ> r ЛЇ МІ І )І0 О!>І:Т .1MHІYli.>'J'J• 'tЮЇ I.PiJt:~JOU1.Ш • 

С.:ИШ1 U ІНШИЙ СІІОСІ6. 
Термін м "t.-т І)Оtrи " ТІ хо t'ГрІІКІ· і rю H'IЧШttrt. ·.н Дир~:к·••ор 

(преш .• т.н еІІс: !НІМ ПJJІнри<.~м ;'11.1 ) 1 Нuча.Іьник відділу. 
І .• Ум ви к нтрsкту n ІІІІфЮІІ тt. \:ВО1 iJo Jщ npauJnнн~iu 

Ві 'ІЇ У R 'ltiCIИ(Il, J!Ka Юt:JJIII'iUC ЇХ llpi!Ud А об u'я КИ о<.; UHO 

H<t'l о ІТ•НИ~І uід.uілу. Директора і і;lІІрИС\jСТВЗ . 
Н tммтк nідл.і у G~o: nс-чу rіИКоІtаJІІІ>І нrщuнншх:J\tН ~ш-

ІІ.У ltl.l<IHИX У Н>U LІМЇШІ:ІШ>ІМ Diдll l!ЇЛНИ IIQnOЖCHb )' КОІ!тр Х· 
ги (труд ві . toroвopІt) з нрацівник МІІ. 

КопТJ акr () ю ,·я коrнJН ШІ>J ІJідр · tJІitІ і нр::шіонихіu ЛШnрн 
t.. ІСТDІІ 'ІіlСТННі УМ В, Щ В ' Н ВЛІ ЮТІ, nf'! В Й &11~ 'Я КИ 
Нача.11.ник nі:І,іІі1 С'ІІ' овно niJ{I) . Jtillir{ і nrau ІІІІнкlt• • .крім 1111 • 

ІІ 'Шкіlt, КОМІ 'ІІ•І ІЩІ УМОІ.н! 1J' l.IWJI !ІWШ 'Гі> ПОЛОЖеННЯМ КОНТ· 
рактів. укдадсних Д11рс~о.'"І' ром відn{ nі.дІІИМІt nіщ LІ'IJl. ;.~ tи (І 
ксріт~ІШКІІ\tИ) і nраІtівника rи . 

1.4. НіІ'І.t.ІИІІtк u1шt1 ні.u.Іtор~цкоеу~·гься бе nоссрс~ю Ди-
рскт рові (с.1ужб ІІі обі. яка викону ~or боn'я1ІСИ) . 

15. Ріше ftнl ДНJ1 КТЩ~J, ІІ[JНИІUJ 'П 1.11.1.111 WH ;.t ЙОІ КО~НС· 
'ІІUД. об u'>t КОВі ;!)ІЯ Н Ч . 11 НІІК8 'ВііІдЇ.1у. 

І .6. Директор н~ :\Іt'l пр в втручз 1 я Б >ncpanпs»t)-pt> по-
Р>Ш'-і ІJІ.ІІ>Нk·••· Начшн .. шt.ка tІІШІLІ •• 

1.7. Діятні , Нз•Іалмшкз віл.пі,1у \t. сnр~НІ ІІі pu l!ИТ 
П і.n:щ>И мсrоо , rriлrшнJuщrю J')~o: :\ylJL.J'З1 ' u ~tщ t> 1 t:л д р~;ької і n.i.:l-

ІІU -ше.> І, іІІШИ ІН IJIJPM'IIIOJНИMI1 ll .ІС 1СНТUМІІ. Ш П 11/Ир ! І ТЬ 
в ю :.iru ІІЗ ПіnІІриє , 1 rn . 

1.9. На•н1 І•Шtк LІUWiJІY мн uик нyuu·rи u і обов 'я кн ~.Іін
но і 'І ПJКИ.М с-rущ:ІІІ:М СТUрШІН С'І'і. ДООЙЛИ.ВОСТЇ і У'іЇННЯ. ЯКІІН 
RИЯВІН'!І '!'}, 18 !CifX С&МЮ< Об<..'Т:'іІШІІ і fl 'F.ІК у СіІ~ОМ)' C'lt Ш . l.ІИ • 

•~айні ш.1~1ір:кщ~н1і тщш. 
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().ШІ. fW1J'JІ.W , tФ 

, r RiJUtiлy в їх о в'я ків 

Відnід цбо йОГО ІІШСУІ· 
h.ІІИКО! Віmілу BffKOH~ 
б І ІНКОНУ ф НІС ЇЇ, 

рrоні· uui ї ведення 

І 111 Ж 1\ Ull\f>C'tl 'І...,. 1ІІUІЬІІОС'І"І ~W1t1Y) 

2.2. Начальник відділ викону · такі функШІ і обоtІ'.юки: 
UИXOII<IHl.tU KOJ Іt:K ИАНО ЛО вору ( ум ВИ ЙОГО )'К.18ДСНШІ) 

зі ст рони лирею~їі Пі нри •шстині. щ належип. ІН1 111· 
мтя Началмtик. nіллілу; 

ВИХОНЗІП1Я іНШЮС функці і обов ЯЗКіВ, ШО ВИ!UІИUШ 'Гt. із 'І• 

конодовспш, UШ1ИХ 11 р i<JTИJ.!I01X lli>KYMt:Jfl'iн, mиtr чаю•ш Кв Іі
фікзuійниt! довідник носад керівників. фахіuuш 1 • 1ужбо •Uiti. 

2. , Нача.l.t.ЮtК nішdлу в'язу ззб :щечІІТи nрове-

дення таких р біт ( аходів) · 

I&IIJIII роfіІТ . 11 ,.,.,., У"""" І 'ЩІМІМ .. rтр<ІК</І<ІІІІМ І J1\Х:.МТ>І<ІІІІМ 

2.4. Ha•r льник nідділу віпноь.ідає св часн~ ·щбе ІІ~чеш-tя 

відділу Н р •аТИUННМИ }..)'\fЄІ!Та\fИ і і1ПUИ,1И інформаці НИ\НІ 

мат ріал tн . 
Пrи t '() > rt<ІСТІ Начальник відділу користусn.ся ІlОСJtуrзмк 

nідп відних rrідрооділів і служб Пшнри мст.uа (6tб.1І< 11.: Іt, r•ри
ичп )Ї, t.:K< 11 мі•rн ї лужб і т.ін . н умщщ; і у rt рsшку. шо вс:

рсдбачсІJі к itНJ.J.\Ш Пшnp~tt:~c-ru:.t і ОfЩ а щ.rn, ук: алсп-ими 
Диr\:ІС 1J'> м відnовVtними лужбами і служб вими обамн 

2 .. Н: '!ШІЬІJИК r~iд.n.i1y бов'язусrься дО'Тримувзm я ca\t і 

1 бе1nечувати отрим ння np uівникам.и вІ.LШіJІ к нфі.денuіА· 
н C'fl : 
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інши-. відомостей що CI(JI:1дatnтt. кuмер йtІУ r.• · шиш Пш
nриємсrв.з . 

2.6. Н;ач 11-1-utк ttuwiлy доnус є контрольно-рсві:Uйні орrзни 
і державну nодаткову інсnекцію ло пepeRiPIOt .ІІО~fЄІП'ів І ато-
ріалів. що сrосуютьс Aoro J.t. FШЯ •• 1ише ОЗDОЛ}' Дирс:)С'І'Ора 

Обся.J• WDOMt.)(.1'CA, до~·мснтів і ~tarepia.1iв, які nодаються зга-
даним орt·анам, вІІзпз•І ться н. чальн:ико t ьішlілу поrо.ІІ· 
ЖCfffiЯM З ДJtpek"JOpO).t . 

До.е111к.и ~ документи Підnриємства і копії з них не tожуrь бу· 
тя nередені перевіІЖЮЧИм ор1·анu.м у uo 10:.JlHНJІ (106то без повер
Не}{НЯ Пuшри ·мстІ)у) uб вилучені ни.ми без дозво.1у Директора, 
якщо інший nорялок rт ре f!l\:iJШJІ лоgум~m1tІ н: буде ус Н:ОІІ-· 
дсни Директором . 

Пі.а;rотоалсні псрсвіряІо•шми орrзнами а'КТJІ, :. іти, JIQ і.Іlки, 

iFfШj Jio 1e1mt, • ше ж Ісрс:чсІ:ІШІ uo uнх не мо.жуrь б)їИ nід· 
nисаними Начат.юrком відn.і:тt)' без кон ym.1'3WЇ ~ ДЩ')еК'fОРQМ. 

2.7. Дwрекrор RЄ М Пр8ІfІІ И.\f~І'ІІТИ ВІл На BJ11,1Ui DiJ:I.ш.'l 'J»t• 
ХОНІШН.К обоu'язкШ (робіт') , не об~овлсни~ uи 1 xompaкro t і до
хумснтамя обов'яgк BJNR ;шя Пі.апрп :мстоо І н. •tа11ЬЯИ.К. ІІіАи.іnу. 

Дош о 1 о.в'яжи Н3ч Іь.ника. щ.Ішілу (11онnд передбачених 
контрактом) МОЖ)'ТЬ буrи встзяоRдепі за nоrо.пжепля ! ст ріп. 

До1шткові обов'я ки й умоuи їх виконання. а також nов'яза-
ні З НJШИ МіНИ 108 ЦЬОГО КОНтракту офорМдJОЮ'І'hСЯ !(ОЛЗТКО• 

f\()10 УJ'ОЛОІ . 
2 .. Директор м · npano: 
'VІТІtСр.ІІЖУJІЗТИ ПOltOЖCfЩit U1 УІ'О'ІНІ<.Н rt., ЛС'ПІ.JІІ'іУ\011• фун

кuіі й бов'>І. ки Нuчwн,ника відді.ІІу. n рсдбз•rсні ззконоJt&ВСТ· 
вом і щtм к нтрак'1'ом ; 

LІ -т;щоt•JООІJ<•т:и. tІб()li'>t ки Ноч льшt Vі.цдІJtУ ~оча прямо й не 
хrср~дбачснj 1акои ~tзВСТІІ м і rt~tм контракто t, ал ВИТ1ЛftТІаюr1. 1 
ю• 01Сю нідпоRідзІmІ. ІіІ:t МІі ч.лі ltii(JlMtncп Н;•ч•І u.ник.: і.цділу; 

сrановт вз·т обов'язки Нач льІнrкз в(мі.nу стооо1шо іюшr 

llUІ.Jщ'l • ІЇ/:1, с уЖб, n CtJJlOliHX е>сіб. нраuіщutКіІІ Ш.инри ·моrоа з 
MC'rol . а ·~ IIC'iCHtUI КО рдин ції і ІІОГОДЖсНН.Я fЇ.Ж niцpoo.rriл • 
\Ш. ;l)'ЖбJ \Ш, С,lужбоІЩМИ OGtlб:.t ІН І IJJ')1W16JIИIGJ\Ш. 

І Іри нс.с>б ідно~-rі Днрсю· р ч же ззтвср.пити Пол ження npo 
відді.ІІ . 

2.9 Ha'l<t.Іl•HИlC uщі.І wоміснШІ Н<Ід с Директорові доповіді 
npo слан прав, які н :t жать ві нюІ Нача, ИНfКа 'DіІшілу. 

Н. вимогу Д11рсктора Нuч• ІІІНИК uuшLty шшu · йому ltoroчнy 
інформацію rтр хід е11рзв. яхі На! сж:ать по віщщня Н ч лмrmс:а 

ТІЇІU1Ї.ІІ 

··а 11.1 ТІ .un .• • і77 



3. Ко mетенці.я І nрава Нnчалькн · віддіду 
3.1. Нача."ІЬНІІХ вілділу самостійно р в'я. · всі тrтання. яхі 

иалсжать до Aoro віnан:ня. якшо uим кои;рактом не nередбаче
н інше. 

3.2. HaчnnьJ:.mк віш:М м 11р · ~ : 
весrи ;mстування з nитань діюrьності в\дділу в межах своєї 

к . tn rerшi1; 
накладати на nрзuівників відділу дисниnJ1ін рні стяrнсння; 

У Ч ЖіІ СІЮ 'Ї J{І1MUCТI:HUIJ 1\ИЛїІ~011'И Н0РМ31'ИJШі дr.жумсН И, 
ро· JЗОр.І:ІДЖСННЯ, .Uaumt ВКІ13WКИ, обо~'ЯЗКОВі ДJІЯ UUЩОрЯ.ПК В!\· 
ffrf)( Ro {)' rJр:Щ)ІЩИlСЇВ' 

розв'язувати іннtі питання, віnне~ні зкон :давством. доку-

н~ИТ3МИ ПіШІРИ MCTf\1! і UrtM 'ОJІТра>."f() ~ О 'О ше ИUЇЇ 
Н ча.,ьниха відnілу . 

• . Дире ·:т щ) 116• ne ·~ · Інtкr:щuнІVІ nwr • ;.щн, ·rуж6••'rи· 
С.1 ·бов.ИМИ ОСО6<ІМИ і НШUІ fИ 11р<ІUЇВНИ МИ ІfUЩрИ MCТUIJ 
обов'язІ<іn .., Jшо Нач:тt.иика віlш. · у. 

3.4. -------------------

4. Форм аан tUІ , opnmiзaulя 
і забезnечекна д! яльяос:ті відn ц.v 

4.1. Персnбвчені ци.\f контрнктом функції. обов'я ки і р б • 
ти Начальник відnілу виконує власними діями і с~tла~rи вого 

віwrіду, 

4.2. Нз•rІ!.JП>нm< &ідділу в межах нзsmни у йоr ро:~nор,члжсн-
НІ І<оШтіtІ ilil ILI 'I'/'Y ЛpaJli С<І:МОС.'ТІЙНО в•tчНа\f <;"ІруК'Jуру, кіШ.• 
кісний, проф~сійr-шй і к:валіфікаційниА ск.лзд віллілу. 

4.3 Н· чальник вщm у с;uм йійно фор ty · ucpc нидьний 
с:к.1ад віділу. 

Нач~~11ни.к 1:1i.n.DJ; f пр:ню Jf; свій ро ·уд t~c с Y»<ttи 1 • 

кі форми наймаІfНЯ (ЗЗЛ}"І ння) працівників відnілу і інших npa
ttinmtkis лля nиконання ц1>0rо КОR'!'РЗ!('1')': 

уюнщення тршuшійю1. труд u'Их .ЦОІ ' oopiu ІІрю.Іівн.и м.и 
(nю:.:тю•rно TffMЧ вих, лдя виконання олнор зоnих робіт. н.а 



'І ~' nJ1 OIUIJilЬf llt>bШ1X pQUІ't) , У\1 ІШ ~IGI 'І ТЬСЯ U р з-
tІОРя.:ІЖСНИІ 11ро нриhwптя на роботу; 

уюrацсння КОН'Тр ·в з керізни-к ~>m ni розділів 1iliшt у ( н • 
li<ІJJJUІM uим ксршникам фінuнсошtХ .к шtill і нрав самим фор
мувu·нt св ї к JІсІС"rиви і визнач и умови роботи їх ч.~tеиів" 

вк.лr 'Іаl '111 тт. ту n:рзаі) n· no~.i.wio ло з: коно n»cna: 
ух.tІ<щ..:ннл к нтрактів з нідро:щ.ілами (кол ктивз.ми. rpynaм11 

nрацівників) у rtілом (тобт коясКТ11внпх контрактів, що nilmи

CYf 1 •CJI КОЖНШf 1!JlCHOM КО Іе~<.їИlІ '); 
укладення контрактів крсмими rтраnівни'КЗМИ віrохілу (Din-

noвt.nнo о :~конодав~...-rьа); 
ух.;щпення цивільно-nрав вих підрядних контратстів (доrово-

РЇ3) к с иrщ,\4~1 або Kpe~rи.)f» !МИ ; 
ух.tІ(Wеннн внуr•рішньоrосtІодnрських контрактів з колектива

ш (nідрозnіл і\Ш) аоо окр MІI'-flf ор. uіn.ниКtІ ,ш Пі.n.ОJ>ИЄ ~стм 
(тобто д r· воріІ:І. щ не є трудовими): 

.'ІУ'l ншт (найня"ІТя) nj)ацівників у іншій формі що доfJУс

ка м:я заю;щ щшством. 

4.4. Нзчальшrк відділу нзділяєn.ся nрав м с~ r стtино від 

імені Дир~КТvра (rtpeдcrroщeнuro ни 1 Підnрнємс..'ТІІа) найма·ш 
або змучати до роботи з іншій, nередбаченій nунктом 4 .. цьо
rо OHTpUКJ)' Ч.Юрмl. і.\ 'ГаКОЖ ПРИІІИНЯ1'И С..'Т сунки 3 ораuшника
.\1Н , Делегування nрава н йняn·я np uіDникіu забезrтсчусrься на
К.'!" м Дирек ра . Укnаnсні· На·J~.mм-rико 1 (ііJ:шіяу кон.rрак и (до· 
І'ОВОрИ) 11 роджу! ТЬ t!OBHOJJЇHHi 1·руд Ві або ЦИВL1t.Но-nрзвові 
cr сунки пр uівнюаt " Піnnри мсrвом (1-й варі nт) . 

КІJШІС:НWІ трудоJm до u pw (контрактів) праuівник.uми 
ujдаіду зд:і~ снІ ється Дир кт ром з nоданням Начальника від

nі у . Bo.llНo•rac Директор н~: \fa лr:Jt\.'1 ьіnмомяти в УКJІаденJ-U 
доrов рів. крім випадків. коли зін доведе, що найняття прадів
ник.з заnодіє уrтєву пrко.nу ПШПJ)И мcrRy. Уюталення !lИ"Ві.т{ьно~ 

tІр<ш внх нідрядних контрактів з r·оворів виконується сnмос-

ійlЮ Нач~ nІ.ІІиком Nш!і. . віл і\1 ні Піu.nри мств:t , а дору
ченн.ю.!. ~:~и11u.ним Дирс:кrор м (2-й вupiar-rІ' ) , 

Уюталєн1нt коН'Т'J1!!1С'ТіВ (дoron рів), nep пбзчеtJИХ nyrrgro 
4.3. uьor контрІІкr· • · дійснює·rься Дирек-r ром за nодання ! 

Начв.л1.нюса відділу. R :tночас Директор не має nрава зіJІМОВ· 
lD! н в уюншеині к H'l'PІJ.Kтiu (дorou рів , крLм виnашdо. коли він 
доведе, що уюuщання контракту заnоді шкоду Піrотряем:С'J'ВУ 
( ~я n: рі. нт) . 

4. . У контрактах визначаtоться комлстснuія, фунІ(Т{ії 

баR'>ТЗЮі , ПР" ~tет р :~у .тати pooorn, ІІI.nnof!.llщлиJ1Cl'f . у ~о и 
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npaui, D. rt ЧИНКУ А ОПЛ· ТИ П~ UliHIИ ' іІJШ t ІІИ ВО ВЗ.'І• 
fовішннаw Ht~ ькюоом uіиді;І~' і Пі.J.шри м~,;fuо.м 
nш час визначення умов коmрзктів і tрудових: доrоворів з 

rrрщіІ\.Юfками, ви нач~шd \ · печешrІ , в пpaul І .olnno· 
1fRXY Н q ник ьикорисt<>uус; :аконоа .uCТ'Do нр ор· ур • 
ху.І»tшм особлиоостсА, nс.рсnбачених коJПрактною сисrсмою 

opraJ з uiY J ~>DJJ ти nраш на Пі.u.nри мcrw. 
4.6. В ук.тщсни.х з працівниками відnілу 1рудових noroвopax 

(коmрвктаJ<) Начат.мик J.а:п:ілу: 
зобое'я38Шій nередбачати умови про nриnинсІfЯя tрудовоrо 

договору (контр. кту}, зз nідставоJо ~ пзчен 1 в nун}('Ті 4 .. 
W.OJ контр· :::ry; 

має право за поrоJХЖелпям Д;и:р ктор м пepoliG:t ти умом 
поліпmеJDІЯ жя·rло их умов лр цівникіu, наnа.ння ї t інших w• 
uіально-куJrЬтурRИХ блаr здійсню&ЗНих коmт(щ ruдJтри fcrna в 
uілому. 

JО0оІ'ОUІІІЙ 80о ІоІК Д\)00 n.tpt.A('.e'lІІТ\1 І .1101'080J) ( ІЩІІ 

4.7. У 1\иnam...-y и:weJШJJ Начальником вl.u.llL1y nосЗlІИ ~оре 
будь~яхі підстави, трудові доrовори (коЮ'рзхти) укладені прз

ujвнш:амІ>J бухrалтерії, ПJ)ИПИJІJІЮТІ. cooJ діtо чере 2 ~tlcяui 
після заJІишсння nосзци Нзчат,ником відділу. 

'Грудові стосунки ПJ"Іаuі.Іши •· з Лwt,рнt:Мст13о. І пр в:жу1 ll·· 
сн, якщо 11 uим Начадьни м віlщілу е а· н ч ний 1' ·рмін ІІіпт-
всрцжсні ум nи rт rтерtдJІf.ОГО коптраJ..'ТУ 360 t~дено tютш 

к .нтрuкт '• uим 11раці.uником . 

У ІОВИ ІІЬОГО К НТракту Не ТТОШИрtОТОТhСЯ НЗ "Р ЦЇВНИКіВ, у 
'fJ>}'liOI'IIi.X доJ'()щ)р: · (контракт· ) яких ві.uсушя умов:.~ нр р ·tip· 
uання доrов ру (кон1ракту) :111 nідставою, що rтередбз•tена в nep· 
ШО'-fУ • б,'І:Щі ПЬОГ() 11.Y'Jik"ГY. 

4.8. Працівники відділу nідnорядкоnуІ тt.ся Н •• м-ткові 
nіш( у ·бе. по ч> Jlltьo uбо "!ср · к~ріnник.іu відн u· 11их аtі.цро · .:и· 
JШ.І uinдiJІy. 

4.9. Нач. ьнl-!К віJ.ш 'лу у \ ~жа:х. соо 1. к ше1с нш e<t t <..,ій.но 
розв .я у Іtитання орrаніззціі діяльності відnілу. 

4.1 . НачЗJІьюrк вiruliлy зм сті но rщ~JІ;1ч;t удо~иА rн) а-

рх.Ію І:JUШ.ІдУ .и:отрим нням обов'язкових rтраВИJІ розпоряЩ<у. 
ЩО ВСТЗНОВJПОІОТЬСЯ ДяреJСГоро f. 

4.11 . Н<~чмn.н.и.к aiд.o.iJJy бов 'я :ться :J<Ібе.знсчу "l'И tror .l· 

А'СНУ і раціональну д:iJUrьяicn. бе1n ссрсдтrьо rті :n рядкоRЗюfХ 
йому ni.apo.'llli ів, J<І.) еК'І' І1.6іlі і nрuuшникіu. 
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4.12. Н<~чtІJllіНик аіддL'lу устаноwrює в контра ах Ю<Шо ос
кні не укладаються, - в С..l}'ЖбоМХ lJtcтp~ службоnі 

обов'я3кя для аvаuівнюdв DilщiJJy, u JmKOHIJ.WfЯ якюс вони не
суть вішl і.шІльність. 

Зu необхідності Нвчальник віJшілу fОЖС з ТВ&J)lІ.ИТИ tn)'}kбo
вy iHC1PYIOlito Т'ОІХ !Ж Dp;IJlWIOtJ(0!)1, 3 Я IOS 'К.lМСНО коюракт. 

4 . 1З. Нача.~rьник відпіл:у fості.ЙJІО иРішУе nи Шl иа.nашu~ 
rтрацівя-икаt.r віD.nіду вІ.nnустох (у тому числІ бс3 береж~ння заро
Gіткої rwarrи), відrулів скороченого робочого .пня 1 ТИЖ1VІ rowo. 

4. J 4. Пр, UiDJJИКИ !JшІлу ПрИ'ТЯfУЮ'І'ЬСЯ ДО lІИСЦИ1L!JЇН8рНОЇ 
{J тер ЬІІої ІJідrtовіD.о.nьності Директором з nод&ІіКЯ На'ІМЬИИ• 
КА Щмі;tу. 

4.1 . Начальнихові аі.цдіпу і його зіD.nілові бе:mечуюr CJJ вс 
умови, необхідні .nnя IJPC)JIYIC't'}UmoY р боти (иаnанпя орим.Ішень, 
сбпів, комn'ютерів, телефонів тслстайrrів, телефаксів, іншо'( 

орrrсхніки,, заб nеченu t тeplan ми, облапJrо.яням, taшsuto
nиcmt.ми, к nіІоnмьними, іmиими роб<m.І.ми і оостуrами тощо). 

4.16. Дирскrор за проханням На rальника 1\іш:WІУ аGезnечу 
Hf НіІ rocrщoroвtpнtA і іншій осноnі) nідnриємств і ор-

ганізацій для аяконаиня: робіт. перелбачен uим: конrр. ~ . 

,оо ntP<:~б••lfJІO ~11 !lllltll ) ІХ .аСІІtоІЩJОІО) 

4.1 . ДиреХ'І'Ор абозлечує виділення коштів у таких ро мір. 
і з тахою (хрім пл rrpaui) Jl,) 10: 

_____ тис,; . гри . н 

_____ тис. грн. на --------------

ІІ~Х~ІІО«!, i.вnn умоюt) 

5. Оnлата npaui орацUІвюdа віJШіJІ}' 
5.1. Для оплати й <..-rимуJІювання nраці nраnівників відділу 

Н •m.1мщкоnі віJшілу щорJчно tІИ.lWІ>J.єтьс::х фоJщ оплати пр<Іцj . 
. 2. Фщш оІІЛати ІJpaui н<І 199_ р. ви наче ться в розмірі 

----- тис. грн . 
5.3, р мJрн фощу НЛQ1И Іtраці Н настуТІНі р КИ ВИ HQ'l8· 

mься а ф ктичним ро міром фонду опл ти пр ці 1а в.ідn від

ний nолере ні~ б:t~:ВиА рік, При ьо у бн.1 uюі розьнр фоrш 
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збільшується ( монщуєтІ.ся) nponoprtiйнo о зростання { 1CH

meFrFUI) С>сяrу DИJ)oбHJЩTfl Підпри у зіrtповімІо~ ропі 
вішІосно І[ОІІсрсшu.оrо. 

5.4. Під •Іас вя н.ач ння річних обсиrів фонд;у оnлати rrpaui 
вр оьу: •СЯ oфiu.lйtto ВИ$ПачеJtИА рівенt· іпФmmІї. З ni.ncyn-1 ~ 
ті офіuійЮІх даних rтро рівень інфляції фонд онлзти нраці кори

rуетьс• ~ ур ~ mя:м пеоф пійиих .пани , шо ви шu ться обо· 
м: С'fороншtи . 

• .. Р мір ф •щу ·оnлати цpi'!UL f<ориrуетІ.ся змежпо зіD ях с. 
ті upau.i відділу і результатів діяльності nідnриємства в цілому. 

5.6. У разі :непося-rнєння базового (nланового) ріння рента-
бельності фош оwtати праці зменшуєтися на ві.аооткіn 
за хо.ж_tя вілсоток рептабельн сті. пе побраниR ІJ.о tюro 
рJвш. 

У разі перевишення базоаоrо рівн.я рснтз6елuності фofUt оn
ати npaul бІлишу ·ть~я на _ віnс:откіn :а кожен .ui.ncoтor. 

ректnбсльнос.'Ті, шо персвищує ба.зови.А рівень. 
5.1. У ра::~і неJJІІЛЄЖІlОГО 8ИКОНІІJПUІ Diuл О~ СООі фуm::nій і 

обов язків фоип оплати npaui Aoro nрацівників (розрзховш-шй 3 
урахуванням фзктичноrо рівня рентабельності) сл.ід зменшити. 

але не більш ніж на відсО'І'Х.ів. 
Неналежним виконанням відлілом своїх фуІ(Іщій і обоs'я1хів 

;вважаєn.ся: 

невикоиання однієї збо к:іт.кох фу.нюrій (обоn'я ків), псрсд

бзчоиих uим ко~трахтом; 
н~поtшс, uбо неточJіе виконання фунtЩій (обов'язків). ле

редбsче}mх ltим х ИТJ:)ЗК1'0М; 
nорушення <1kон давства, ilWlиx об в'юкштх .І.ІЩІ Підпри

єм<;rза нормаrrивних документів, що спричинило я вбо не сnри

<mнилос .ІІ нег~тиrших наСJІідкіLІ д;tя Підnриє ~~тва . 

Оuінкз якості роботи відділу і :n'я :'ІІІС ~ нпм 10' ШІ 1мен
шепня фоІЩУ oruraти пр<ші виконуюl·ься не рідше одноr р<• u 
КDЗр'ГЗЛ Дирек:rором. 

5.8. До оnінки ях стІ роботи uщд.іJу ч.<н.т-sнІІ фонду oІtJtuш 
npaui, на яку він у цьому в'Я' ку може буm максимат.но 1Мсн
шениеt, р :юрвуетt.ся • 

. 9. ф 1Щ ОПШІ'І'И nраці Відділу Н ОДІІТЬ Я В n ННОМУ р :шо
ряджеНН'Ї Начаm'.tlика ni.lшiJТy і ІШЛУ' etПІJQ не ІІWJJ>ІІ at~, кrім rщ. 
адюе. коли це nрямо ІІередбач но щtм каюраІСТ м. 
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5.10. ЗмсншенІія або чбіт.шешrя onl виконннWІ контрІUС-
ту кількісно cк.1a.rry nіІшіду ие спричюІJІ wІ·ься .uo вШuо.відноrо 
меншснWІ бо збі.Іьwсння фоиау оплоти np-aut вімі у. 

, ) ) . Н 'l8JJI>HИ 13іJшілу сам СТІЙ.ПО ііИріw.у ЛИТіШНЯ розно-
цілу Ф0fti1Y n.1вти np · віrшfлу t nl.upo·• і.JІ tи і ІІроuівника-
ш ' riJ.n.ro кон'rрЗ!С1'1Ufи УJUІ&JІсними з tіИМИ . 

. 12. Кошти фонду on ьти орШLІ ttрuuівників ві.а,ці,1у, не вит
Р чені uьoro ро • с.ксровуюrься на оnлату npatti в н С1)'11Ні роки . 

• 13. Дир ІСТОр ІІІ Dpa )'Q'I'<IНOlW DU'fK ООрШІОК витрачання 
фон.Ау 011JШТИ nраці Від.lІілу. 

5.14. На•ІЗЛf>НИІС BinzLiл)' 8 межах Н ВНИХ у ЙОГ ро ІІОряд
ЖсННl коштів бе nсрешкодно використовує буд1.-які nередб ч:е· 
ні або доnушеиі KOJJOJmJH~'fDO , n к ~окrс м.и ЛШnри ·мства 
МОЖJШDО m D сфtрі с'І нмуJUОооння нра.цj , о також відnочинку. 

5.15. На•Іалt>ник віпділу самостійн 8И пnча ро міри, умоfш 
оnл ти Прі.!Uі upuцinнюd.u відцілу 11ри ук.1аданні з ними контрак
тів і ІНШИХ .aorosopiв. 

Піц •ta визначе;п я ро~мjрів ІІИ 1 pon Н 1 ЮІХ ьі.шІ.іл не 
.u'я ний будь-якими бмсжснн.ями їх максиммьноrо ро1міру. 

5. 16. Начмькик відnілу оuію є ЯlCicrh роботи npauiв икj 
BinJIIJly, 

.17. Директор має nраво зj свого ф нду ІІа о ноhі оообис-rоі 
оuінки .ІІ"КО'-"Ті роб<11'.и · о очувати грош J.Іими ~utШOpOдll) и 
б дь-як.их nрацівників відділу або ви.п.іляm кошти .n.nя ,во о~ 

'IЄJili>l, На.ча WІИКові uuшілу. який сuмос'rійн uи · нu.чut; ро іри 
tнtжн'Оро.І.ш нрацівникам: • 

. 1&. -------------------

6. Матеріальне lt соutvІьно-nобутоае 1абезпечеИRJІ 
НаЧаJІЬІІИІtа ІІІnділу 

6.1. З внк.оНЗJіня обоn яз,ків, пс.редбачеиих щш контрзкто. '· 
Н 'І&Лf.НИКОВЇ віддіду СПЛЗ'l СЯ ГрОІІlОВ& ТНІ'НаГОр()Д3 ЩО Ііс• 
ти-rь у соб1: 

Ш()Мі Я'ІНЇ ВИПЛ.1И рОЗМіроМ __ rрн. ; 

114LІJJa·rU ·щ ІІИСОКОЯКlСНС 1ЩКО1Jі ИНЯ ООоu 'яз ' U' UИ t KOIIt· 

ракт м: 

Olli!OJ'I<І 0111 lІІШJНі'І'И 'І<І l.ІИКОШUUШ OtcpcM•I lilllli.Шb , (.1UyMOU· 

щ:них U.ИМ КОНТр ІЮ' М і ДОД ТК UИМІ1 yroJI<UoiИ Д НЬ 1'0. 

6.2. nла а rтр:щі Hз•r3Jlr,щ;rкa :vti ст c,w te а ра )'НО 

tii()ІW оннати нраu.і ui.щtiJІ (1-й uapiaнr): 
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оn.1ата npatu Нач і!ьнкк віддіі'r)' .3.11i~cmo .ся . Р• хУІtок 
ФОНD.У ом Тt:J rrp tt1 flfл.aiJiy (2·А варj fff). 

6.3. Виnпити u еикошнн.н обов я · к.ів за цим контрзкто. 1 з 
ВИСОКОЮ RКЇСТЮ ВККОR)'ЮТЬСЯ UІОміС:RЦЯ' за )'МОІ\И Q08H () j Ч• 

НОГО ВИІСОН ffff.A На•WJІ•НККО:\1 віJшілу ЦІ>QГО КОІП'РІlК'І'У У ol.ttno• 
і.Іwому к.варта.:Іі. 

Згадалі виnлати wйc:momь~ в ро dpi 1/12 ч: стики суми, 
шо .aopm віlltоткu.м рІчноrо фонду омати праці 
відs.tілу, фахтично еитач~ного урахуванням якості р ти nlд· 
.ділу і рсзуJшrаті» ді.шlьності Підnриємства у ціпом)'. 

До визнач~НЮІ фаІСТИЧН'ИХ даних о не«іхі.ані пля ИJН • 
чоиия tiOJllШO о р03 !Lp~· 3ft1IIUI.RX DИrutu.т, вони смачуються, 

вИХОJlІt'ІИ з розрахупкових (ОlІіІ(уІ)ани:х) у розмір 7 
ро"р3J(.)'ИКОВО1 С)'WИ. 

nісл.А 8И.ЗК8ЧСННЯ фактиЧНИХ ДS:tfИX За МЇСКІІЬ, кварrал і р!К 
р м:іря иплат eШ:no&IJm:o сориrуюn,сн. 

У разІ 3біпьшснн.н суми нип.1 uони розло,ді.Іtяються різно
rірно no мiCJIUIOC J<З&P'f1IJIY, ро~. 
У ра меlШ!ення суми вим Wдповідну різницю с.11ід ло-

вернути до каси Підприємства, .яхшо Дмрскrором нє буд rтprt1t• 
яяте рішеипя npo c:n 'І)' uіє1 pooиllj о рахунок май'буrніх виn
лат Начальникові відділу. 

ЯЮсrь роботи Наммтк віJ.шіпу н, ежш йому у я· ку з 
ВИСОКОЯКІСНИМ ВИКОнанНЯ~ обов Я КіВ ВИЛіt8ТИ OrUHIOIQТЬC!t З 
рішенням Дире р •. 

6. 4.0n:нора.зов} М!ІЗJ'Орода Нuчwtьникові відділу виплачується: 
за розміро __ rpo.; 
за _ р ~міро f ___ грн . 

6.S. Н 'іаJІьних відШJІу м с 11раво до (зазна•Іити суму у гривнях 
або •ІЗС1'ину винаrоро.аи у вi.ncorкnx) ОТDИ"МУ щнюс ним на ЛlшІ· 
рлемстві, ш рІчв сnрямо увати ~. у~·ворения ( більшсння} сво
го nаю у майні Підлрие fСТВ8. Дирсхтор 31 G зrтсrтуе wncнt.:JIПII 
nьoro nрава nід час ІШРlШІ:ІШЯ ІtИ'І<ШИЯ про утворснWІ (біль
шення) ШІЮ вищим органом уnравління Підnриє rс111з . 

6.6. На rrрохан.ня Нач; t.ника віш.u.1у Пі.uнри f<..,.oo HWІat 
йому грошові безвідсоткові позики розмір м. що не псревищуе 
---- rрн. на рік з rтонернеrtRЯ 1 Щ)(НJІІ'Q ~ n:pмiuy дІІ ко11-

.7. н, •Іальникові ain.niлy н. д. r.ся U<Ірі•ш•• нuшустк.а 'Іj)И.ua
JТicno калеff.LІщших дні :.11 • бсрежсІІJ-tJІ 1 середньої rро
шової винагор ди. що визнача ·rься 'J. осrанніU rтоnr1Ий Qсnо
ларсм<.ий рік. 
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Ч с і nорядок викорисrnннsr відnуС'МСЯ (q с початку і 1 кіп· 
чення, олноразово або частяJІзми І т.і1 .) ви :нач ть я пoro.n· 
жснням між На мtико l.дlliJt)' і Директором. 

6 .. Начuльник ві.Іutілу користуєть я в ім І.ЩU и с.оцімьно· 
t<YJJЬТYPW1X б:'lar і пільr, що HS.It8JO'I'l•<:Я ПіJщри мством ~б у 
з'я~ху . poб<rroJo н ньому (сuиаторіями, бу.:ІИнквми відnочин-

t<f, nрофілакторіями саnовпми JІіЛJІНКІ\МИ, nече шям дітей 
цоnrкільнJнtи :10 дами, tовлснкями тuшо). 

(Н 

UІU.НО•ІІ,УІr''fІ'ІЩ ,.. llltuJІ 6лІJ n\Jtt.r) 

6.9. Підnри M(."fOO сnрияє Начальникові відділу у лолішuсн
ні йоrо :ж:ит.rтових умов: 

H"'ltl\1\!1 КJ! !7ПФІІ1 д8'111 GІ\РІІRІІІІІІ '/1\Р~НКІ .kООnерtТІІаноі, ;ІІrрJІ»ЯО1 ~.(,YI\Iplt , 

бyJtiii1IJIU111 G}'XIIIJuy, JI\JdlltHHI ~my ІІІ UJO >І.,У.) 

6.10. На<rальюrк в.ідділу пі.длягае ~трюсУJІа.опю, »то fY •ш.спі у 
пеnер в.ни:< ctp ових -комnаніях. Ви.ди й умови страхування виз
начаються відловідно до прийнятою н Пі.Ішриемствj порuху. 

6.] 1. Началькик в.ішdлу хористу ·ться всіма видами соціаль
ного t:трахування (допомогами •1ер ~ тим~ с ву нenp:tue. да • 
RiCTl•, З прИМду пар<ШЖ! ШіІІ іJИТJЖИ ТОШО , 

6. 12 

7. ВШпоаt.nапьнІсть сtор Ін , рО3В'ЯіJанни суnеречок 
7 .1. У виn дку невикоттня • 6 JJ нал~жно о 6ИКОН[ІНІUІ 

б ~·язків. за коНТрЮ<'rоМ 1.:10р ии несуrь uiдn відльністt. відn -
відно до конод вствз і uьoro контракту. 

7.2. На•смм-tик lІ.Ідділу н~с~ uіщ1 uіаадьн.ісn. за нснштсжнс 
ІИКОШІНWJ шоrо контр кrу й г вини і підn рядковзни йо

. ry nр~щівнихів ві.мілу. 

7 З . Н11чшп.ник відцілу не н ее віяnовіп.альності , 11 нш ежн~ 
БИК ltaf!HЯ КОН'ІрSКТ)', ЩО MaJJO Міt:ІlЄ 1\П.ІСJІ К НеВИ ()JWHI()t 

Директоrю\j ·tщіх об u·нжіu ·' к н·ІJ>шсrом . 



Нача.лnник f,\ЇІtJТ.ід АС не n nові алr.носrі а негативні н с-

лід:ки мя Піnnси ме . слрИ'нmені викuнмшям І е Grp, rroDJ -
ни.х ро· норял.жень Дирсх-rора . 

7 .4. ДисJJиnлінарні сrяrненяя н На•тммшк вілділу нак.ла

д tоТJ,ск llиp r<тором. 
7 .. НІLЧа.1ьник відді:tу відщкодов •с збитки. аnодіяні ним Під-

nри мст у, у р MJP і n РfШІ<У, повлених 11 д. всТІІ м. 
7 .6. Обов'язок з .аоuсдсн.ня обrруитованоС'І; притятисиня 

Ha•Ja: І·Ш1Ха »іш11лу no вІnповілІ І:ЬІJ ~r • у ТОмУ чисді .а строJ< -
ooro звільнення 3 nосапи. л ЖИТІ• на Дир хтороnі . 

. 7. Суперєчхи "І:іж сmронамк 1\ИРЇUJУІОТ'ЬС:Я удом. 

1 ·-------------------------------------

8. ЗмІни І розtрІа иа.я контрокту 
.1 . Після 38Кінч ню1 строку дії цього контратку його умови 

ана і~ т,ся .. ур~1хумн ІЯМ nрюпики ліюшrостL ПІnпри 1 тви, 
і обrрутоавиі npono иції сторін враховуються внсссЮUІ~ л.о 
контракту з !ін і лоnознепь . 

. 2. З 1іни і доІІовнення до uьoro кон·rракту uрийм ютьсл 
niлm1c. mнr f стор нами во.а:аткових угод. 

. . ЦеА коитр· кг приmmя~·1·ься ; 
J) nісли закінчення терміну Jtiї 1< итракту; 
2 а угодою <.їОрін ; 
З) з ініціа·rиви Дир ктора до закінчення терміну Jriї контрак

ту У ОИГІ• ':1 , uере.Іlбf!Ч.tШИХ 'У llYHKft ~.4. ШQГО KU1J1'pfi.К'ГY> 
4) ініLUІІ'ГИ И Н 1LilJIЬIOtKa Відщ.'Jу JJO аКЇНЧСЮtя 'NpMiІJy діі 

коктракту у вип дІК , перелбач них ПУJfК'ЮМ 8. S. цnoro к tnpaJ<'ry; 
) .·; mших нi.:t<;nlli, Ш>р-:nбuчсних К дскс ~ акон.іJ~ нро нрнц • 

крім тих. які не за тосовуються вtдnоnідн до н.ьоrо коІПракту. 

8.4. На•н [IJJШK uilw.iлy може буш •' UІЛТ.НСRИИ з no<.:aJlИ , r uen 
контракт розірвано з ініпіативи Дкректора до кін-чення термі
ну йо.rо ії : 

1) у pu і сист-ем тичного н~ик н ню1 Нача.'Ььником віддіJr)· 

бе' ПОІ33Ж:НИХ ПрИ•ІЮІ tJб в'я К16, 110КІІ' ШІХ tla 1\L ГО Ш1 І ІСОН• 
тракrом; 

2) у р і одно, а onoro rруб ro nopytti'IOH1 H:trІ мшк м від
діJL ''ІКОН ЩШ<;ПІІІ 1100 ООD'Я1КЇD. ІІСрс:.дб<ІЧСНИХ К m ·p КТО, L, ' 

рсзут.rаті яког Пі.дnри мство на.1 1начних нсrативни н -
Jl ' 6 ( іІІ\L\.ЩІ() ІПКlt , СІ LCІ't )І() Шf'РН {>. ІНУІ~РШ..!іІ ч-: ІЬ фір\Щ 
т щ ): 
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З) з іншюс. nередбачених Ko.Jer<coм . к нш пр npau.ю. ПШ· 
С1'88 ЗВЇЛІ>НСNН.Я IТp&tDRИИf< ІИЇW• ТИВИ <.l.::lM J!J~'ТpШlli • 

• S. НІІЧіІІu.ни:к uizшiny може за с;воєю ініціативою розірваm 
контракт ло закінчення терміну йоrо n:il': 

І) у р 1і систематичпоrо rrевикошшнsJ Директором oбo
u'R ю.tt 3 КОН'rрахто)f або nрийнятrя ним ріщснь шо об еЖ)'· 

ЮТІ· або пopyruyton. комnетокuІJо І np.wa Нuчат .. ника аіШ!і 1у, шо 
JJrpyчniO'il.CК до Яоt'О оnсрвтиино-розnоряд;чої діяльносrі, можум. 

nризвести або rтrщзвели до 11 сцрият::~ивях економІчних рсзуль
r-с~rів nіяльності nідприємства; 

2) у р :і хвороби або іивапіnн сті, mo персшко · т1. вико· 
нан нерс:ltбuчених КОН'І'Рактом обов язІсів і з інших nоважних 
nричин. Н чальких DіІшілу мае nраво у буm.· IOtR час лиши1и 
Л C:IJJY (рООЇJ)ООТИ ІІеА KOIO'pUK't), tU1CЬMOBO ЛОаідО){ИВШИ npo UC 
Директора за __ міс. {1-t:t Аарі нт) · 

в 1НШИ сшшu НачаrІЬюtк J.li.u.;liдy не має nрава зі своєї іні-
LLіотиuи po:JiptІnrm uci\ контракт до закінчсFmя tерміпу йо.го лії. За 
nорушення n.wrQ 1 бов'язапм Начмьrшк DіШІ.іІІУ cDJl<ІЧY'- П1:ш
риt:мс·ruу нсуст fi"-'Y в ро· мірі винаrоро)Іи за .tdлькість noзmtx мі

сяuів. ЩО 38ЛІШJИЛИСЬ JIO ЗBtdR'fCHAЯ ТЄрМЇRУ Jlfi )(Q l'fP:lJC'l)1, 11И. Оа• 
чепоJ' у п Р1ШJІ.'У, передбаченому WІМ коитрш.:том для об•Іис.1сння 
розміру вихідвої доnомоги, але Re менше __ r1щ. (2•0 6щЖІ1!1'); 

J)iiii!UJe Nof)DІ\1« 11!ШІК, noJGAIIo.,<IIIIJI ~ІЩІQ б.,Ііr 1 ttiл)J') 

8.6. У [)ІtЗі алишеННЯ ПQСЗ.!І.И Н~'І3ЛЬІІИКОВІ ~іпді11у UИПJІ<ІЧУ· 
'"rloiO:J4 :UИXUllt<l ОПОМОГсІ В ~jpj; 

8~tH городи З8 __ Мі • - у ра."і nрІШИНСНН>Т KOI-I'l'DIIX'I'Y Н:І 
ПUІс.'Т<ІDЩ(, ner бмсних у 11UtcryJ1A'r. 1. 2 нуню·у !j ,3 .. нідІJунк
тзх 1. 2 нун.кту ~.s . u.ьoro контра.JС1}': 

в~шаrороп.и 1:1 __ міс. - у p<t і n.рюmнення конгрtІ.КТ)' нu 
всіх інших nincnшзx. 

8. 7. У разі 'J.<mиmerн л Дцрекrором noc;.s,aи чере.1 буш.•1І кі 

nричтт. uс:й коtrІ-р;.~.кт приnиняє сuою ді через 2 місяці nі с.1я 

"'13.1ИШ ННЯ ПOCftltИ ДИрС:К'І't'Ір М . 
Tryitof\І сrщ.:унки Начщrьника ві.цдщу · Підttри мством ttpo

д в:t.."}'ЮТЬСЯ. ЯКШО Н BlfM ДирсК'Г J) І у Зf1ГІ1Л t.ІПіЙ t:p 1ЇІІ 11ЇJ.І'І • 
u·p жеш у~щuи Ш• 1 контракту ;.sбо 3 Нач Jtьник м віцділу ук
JІ сн н ий контр к1·. 

Якщо хон1·раn :\ Н:1'Іа мrиком .,ішlілу р()Jривu '11 .. t:я д ·•ро
коu у U'Я КУ і :mі.1.І.tНСНН.ЯМ Директора б З О.ГОЛОІ1ІСШІSІ nри -



ч.ин. Начальникові відділу nип.rtачуєn.ся вихшнu дОІJо)dо у р ,. 
мірі nииаr·ороди за __ міс. , а вр і острокового а.rmшсНЮІ 

оос и ДиреІ(Тор· усіх нш:юс nіп<.ї· » - ~ti~. 
. . Якщо контракт розірвано на triдC'raoox, rJcpe.aбaчeHJfJt » 

контракті але не встановлених з коноnз.вством, то в 'tрудоuій 
книжuJ Ночаш.ника віплілу ях пІлс1\ ва вn вільнепня на•rа
Є'Тhся nymcr Основ аконоцзвсrвз про npauю за зrодою сторtн . 

. 9. Розмір вюd.ІDІОЇ .nonoмorи ви иа•(зt ,.,, на осно~і ссрел
ньомісячної винаrороди. 

Середньо ~сячш випаrоро.ІUІ обчис:п ться l111etmя на 12 
сум усіх грошових виn1вт, нарахованих Нач· льнкко.вІ DUш.inY n 
вихонМDІЯ обов'язкІ» зо. контр :КТ1>М . OC1fUttriй nеред зали
шс.ншм nосади nоакий калсЮІарний рік роботи. 

Яюnо Начальник вІJ:ш.ілу еі.tmрашовав ло JЗЛ-ишення nосади 
менше оцноrо х.алендарноrо року. серсдньоміск•LЖІ uин гор n 
обчислю ться lliЛOiiiiJI)4 tY>-SИ всіх оаержаних ним rponroвиx виn
ат ШІ кіпькіС'J'І.> nовних &іzІдраw.омJш.х fіцuів (бе3 врах~нюr 

виlіаrороли за неnовні Ві.DJ1рзцьовані ~іс.я:uі) . 
. 10. У р зі )JlИwення nu п:и буш.-яхої причини розраху

нок з Ночвл.ьником відділу, виuлзта Аому Шіхі.n.ної лоnо.чоги і 
комnепсаnІr за иевикорИС"rоІІУ ві.а.nуст:ку вкконУІоn.ся не nізніше 
двох тижнів nісля визначення цієї суми. 

8.11 . У разі ЗЗЛИІ11~ЮіSІ На•ІадмrиJСом ві.мілу nосади Дирек
тор задає йо~tу рскомсилацію з хар кtс:риС'tИJ(ою йоr ld в 
якостей . 

8.12. --------~ 
(И~NТИ. )І НЮбх.\ІІІ!j)стІ , ІW1 

9. Термін дІі і івшІ умови контр ІП)' 

9.1. Uе-й контракт діє з '_'· 
.. 199_ р. 

199_ р. по 

9.2. З { тою nеrевіrжи :~латлості Rиконаfmя На•tалr-.ником 
відцілу передбачених uим кою'Рактом uб u·я кіn устаиомюєт1·· 

t:~~ lіиrтобумння на теrмін у __ tic. no•r ~лії контракту. 
На перІод вилробування Нuчu.1ьн•1к Шlшіду ьихuну 

6 в язки з::~ к птрактом у повному бсязі. 

ЯКJUо Директор ~:~изнu.:: ре.· у;щr.пи в~ошробуt ·шн>J llt:'Jtlll uiлt• • 
иимн. uін не n· нішс як •[срсз 10 днів niCJtЯ акінчсння ·rермін)' 

t1ИІ1робуJJщшя м<~ · нраuо ро'І]рlІи'І'и з Н<••Ш ІМІиком вішІі у нctt 
контракт . ДиреК'ТОр не з б в'язаний бІ'J>УНТ вув ти сво · рі-
ІТІСНШІ. 



Якшо t1 t<шu.юtй 1'срмін: Дирсюор н~ ви.корисrає своє nраво 
но розірвання контракту. Н чальник відділу вважається 'NІr<им , 
що витримаа виnробуnанкя, і продоrоку роботу ШІ умом коt!· 
трuхту. 

9.3. Трудова книжка Нача.'Іьника відпілу збсріrає1'ься і ве
деться н Лі.пnри стві . 

9.4. Сrорони зобов'язуються зберігати конфідснціttніСТh умов 
цього контрзК'Т'У. крім виnа.nків, коли : 

сторони боніrtьноJо згодою роб!ІЯТЬ 6и.нятки з uьoro nра-
вила; 

сторщm: nосилю 1ься нu )'.\t uи контр ~ry nід час ахисту 
своїх інтересів у суді; 

ПрО умоuи КОН'Гр' К:l')' інформуються nрацівники Щцприємс
пu та інші особи з orJlЯJly на нсобхіднісn. виконання контрак
ту. n дно• ас ум ви nьoro контракrу, шо С't'осуютьс;н крім зnІllа
н.их сторін інших Щцрозді;тів, служб. служfіовях осіб ін'ІПИХ rrра
цівників Підлриєм:С"МІа, дово.ІІЯТf ся до їх ві.ІІ:ом р nopЯJ:t· 
женням Диреnорn, крім І.JіJlомостсА про оnлату nраці Началь
НИЮІ вілділу і його соuіальн -noбyroвQro З.'Ібезпечення ; 

сторони Інформуюtь npo ум:оьи контракту своїх wuюкат:ів 
(;1овірсних осіб nредставників) . 

9 .. У час.їині. н~ перед'баченН1 .uим контраt..'ТОМ, cropomi ке
руються аконодазчими з.кта.ми, що nоширtОІО1'ЬСЯ на Піnпри
е ~c-r rю, Ст;t1уrом Піднрнt:мсrва , а також документами. видани-
1И Директором у межах СІ~осї комn тенrіlі. 

9.6. 

10. 1\щ)сси с:торіи і інші n ЇJ.J.()t-JOCТi 

10.1. Bwoмucn ІІ\'10 Шtшри t<-їоо: 

10.2 в · 
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роWоІІІJІ Іt1 ;>он 

паспорт серія _ Ncl • ВІWЗТІRR " 

(ІІ•,••rІІ npnoн . що І!.JІА~ ""~110\"Т) 

nідстави .Wtsl niл&r ono tкуВ<.ІН.Ні і інших нільr: 

(а\nомоетt щю хіІІьІ<ість :u'f<ll, уrрнм•нШІІ 1 ~.Ін.) 

19_ р . 

.З . Utй контракт складено у двох nримірниках- по одно
му мя кожної сторони. 

1 .4. --------------------------------------

Директор Начмьню< відnілу 

(Шшrис, леч<mw) (nідпис) 

J9() 
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