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СПИСОК

Список нормативно-правових актів та скорочень
 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (далі — КЗпП);
 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X

(далі — КУпАП);
 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (далі — ГКУ);
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ);
 Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон про
оплату праці);
 Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII (далі —
Закон № 3356);
 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон
про державну службу);
 Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 6 лютого 2003 р. № 491
(далі — Закон № 491);
 Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19 жовтня 2000 р. № 2050-III (далі — Закон № 2050);
 постанова КМУ «Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі» від 5 травня 2010 р. № 330 (далі — Постанова № 330);
 постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (далі — Постанова № 1298);
 постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 9 березня 2006 р.
№ 268 (далі — Постанова № 268)*;
 постанова КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18 січня 2017 р.
№ 15 (далі — Постанова № 15);
 постанова КМУ «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між
рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими
званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» від 20 квітня 2016 р.
№ 306 (далі — Постанова № 306);
 постанова КМУ «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових
окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і
будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» від 31 березня 1999 р. № 490
(далі — Постанова № 490);
 Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого
1993 р. № 15-93 (далі — Декрет № 15-93);
 постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від
4 грудня 1981 р. № 1145 (далі — Постанова № 1145);
* Постанова втратила чинність стосовно осіб рядового та начальницького складу податкової міліції.
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 наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я
України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ
соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі — Наказ № 308/519);
 наказ Міністерства освіти та науки України «Про впорядкування умов оплати праці та
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (далі — Наказ № 557);
 Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25 березня 2016 р. № 229 (далі — Порядок № 229);
 Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних,
затверджений постановою КМУ від 7 грудня 2016 р. № 921 (далі — Порядок № 921);
 Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних
навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою
КМУ від 7 червня 1999 р. № 992 (далі — Порядок № 992);
 Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників
підприємств і організацій, рекомендовані наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 29 січня 2003 р. № 23 (далі — Методичні рекомендації № 23);
 Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого
внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджені наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 р. № 44 (далі — Рекомендації № 44);
 Методичні рекомендації з розробки внутрішньовиробничих тарифних умов організації
оплати праці працівників госпрозрахункових підприємств та організацій виробничої сфери,
затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25 грудня 2003 р.
№ 348 (далі — Методичні рекомендації № 348);
 Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств, затверджені
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 13 серпня 2004 р. № 186 (далі —
Методичні рекомендації № 186);
 Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 квітня 2006 р. № 138
(далі — Методичні рекомендації № 138);
 Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства, схвалені постановою колегії Міністерства праці України від 19 квітня1995 р. № 2 (далі — Рекомендації № 2);
 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту
населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58);
 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету
статистики України від 13 січня 2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5);
 Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»
ДКХП, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня
2004 р. № 336 (далі — Випуск 1 ДКХП);
 Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП);
 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).
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Загальні умови оплати праці

Загальні умови оплати
праці

Гарантії щодо розміру зарплати
Державні гарантії рівня заробітної плати в законодавстві України визначені статтями 3 і 8
Закону про оплату праці та статтею 95 КЗпП.
Статтею 8 Закону про оплату праці передбачено, що держава регулює оплату праці працівників на підприємствах усіх форм власності
шляхом установлення розміру мінімальної заробітної плати. Суть, склад і функція мінімальної зарплати визначаються нормами статті 95
КЗпП і статті 3 Закону про оплату праці. Отже,
ними передбачено, що:
 мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати
праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці;
 мінімальна заробітна плата встановлюється
одночасно в місячному та погодинному розмірах;
 розмір мінімальної заробітної плати встановлюється та переглядається на підставі статей
9 і 10 Закону про оплату праці та не може бути
нижче розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб;
 розмір заробітної плати працівника за
повністю виконану місячну (годинну) норму
праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати;
 під час обчислення розміру заробітної
плати працівника для забезпечення її міні-
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мального розміру не враховуються доплати
за роботу в несприятливих умовах праці та
підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в
нічний та надурочний час, роз’їзний характер
робіт, премії до святкових і ювілейних дат;
 якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є
нижчою за законодавчо встановлений розмір
мінімальної зарплати, роботодавець проводить
доплату до рівня мінімальної заробітної плати;
 мінімальна заробітна плата є державною
соціальною гарантією, обов’язковою на всій
території України для підприємств, установ,
організацій усіх форм власності та господарювання й фізичних осіб, які використовують
працю найманих працівників, за будь-якою
системою оплати праці.
Зверніть увагу, що з 1 січня 2017 р. крім
посадового окладу (тарифної ставки) мінімальна зарплата включає доплати, надбавки
та інші компенсаційні й заохочувальні виплати,
за винятком наведених у статті 31 Закону про
оплату праці.
Державні гарантії рівня заробітної плати
в законодавстві України визначені КЗпП та
Законом про оплату праці. Так, відповідно до
статті 8 цього Закону держава регулює оплату
праці працівників на підприємствах усіх форм
власності шляхом установлення розміру мінімальної заробітної плати.
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Мінімальна заробітна плата є державною
соціальною гарантією, обов’язковою на всій
території України для підприємств, установ,
організацій усіх форм власності й господарювання та фізичних осіб. Її розмір встановлюється та
переглядається на підставі статей 9 і 10 Закону
про оплату праці та не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб. Нагадаємо, що під час обчислення розміру
заробітної плати працівника для забезпечення її
мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та
підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в
нічний та надурочний час, роз’їзний характер
робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Увага!
Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати
праці за виконану працівником місячну
(годинну) норму праці (ст. 95 КЗпП).
Генеральною угодою про регулювання
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин
в Україні на 2016–2017 роки від 23 серпня
2016 р. (далі — Генеральна угода, діє до прий
няття нової) визначено, що на підприємствах,
в організаціях небюджетної сфери всіх форм
власності для галузей, в яких не укладено галузеві угоди, тарифна ставка робітника першого
розряду встановлюється в розмірі, що не менше
як на 10 % перевищує прожитковий мінімум
для працездатної особи.
Конкретний розмір мінімальних ставок
(окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення встановлюються в
галузевих, територіальних угодах і колективних
договорах.
Слід наголосити, що норми Генеральної
угоди обов’язкові для виконання лише на тих
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підприємствах, які входять до сфери дії сторін,
що її підписали. На підприємствах, де договірна
оплата праці регулюється на галузевому та регіональному рівнях, мінімальна тарифна ставка
робітника першого розряду визначається за
нормами відповідних угод.
На підприємствах, де договірна оплата праці
регулюється лише на виробничому рівні (колективний договір), мінімальна тарифна ставка
робітника першого розряду як обов’язковий
елемент тарифної системи може визначатися
орієнтовно за розміром цієї ставки в галузевій
(регіональній) угоді чи розраховуватися самостійно на підприємстві.
У разі самостійного встановлення на підприємстві мінімальної тарифної ставки робітника
першого розряду вона визначається добутком
прийнятого в колективному договорі розміру
мінімальної тарифної ставки робітника, який
виконує просту роботу, яка не потребує кваліфікації, і тарифного коефіцієнта відповідного
тарифного розряду.
Приклад
Середньомісячна заробітна плата
робітників у жовтні 2018 р. (перед укладанням колективного договору)
становить 4800 грн. На підприємстві діє
6-розрядна тарифна сітка з діапазоном
тарифних коефіцієнтів 1:2,4. Середній
тарифний розряд — третій, якому відповідає тарифний коефіцієнт 1,38. Середньомісячна заробітна плата робітників,
що приведена у відповідність до середньомісячної заробітної плати робітника
третього розряду, становить 6624 грн
(4800 грн × 1,38).
Після цього має бути визначено, яку
частку в середній заробітній платі становитиме тарифна (основна) частина.
Якщо на підприємстві за оптимальну
прийнято частку тарифу на рівні 80 %,
тоді місячна тарифна ставка робіт-
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ника першого розряду становитиме
5299,20 грн (6624 грн × 0,80).
Розмір годинної тарифної ставки
робітника першого розряду за нормами
тижневої тривалості робочого часу визначається діленням місячної тарифної
ставки робітників першого розряду на
місячну норму робочого часу, розраховану за річним календарним номінальним
фондом робочого часу за відповідної його
тижневої норми.
Наприклад, згідно з Методичними рекомендаціями № 348 за місячну норму
робочого часу під час цих розрахунків
приймаються середні показники, які за
40-годинного робочого тижня становлять 167 годин на місяць. Тому за місячної
тарифної ставки робітників першого розряду, встановленої в розмірі 5299,20 грн,
годинна тарифна ставка за 40-годинного
робочого тижня дорівнюватиме:
5299,20 грн ÷ 167 год. = 31,73 грн.
Підприємства бюджетної сфери для
визначення розміру оплати праці працівників мають дотримуватися Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери, затвердженої Постановою № 1298.
Посадові оклади (тарифні ставки)
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери визначають за розрядами єдиної
тарифної сітки шляхом множення окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт.

Складові оплати праці
Питання державного та договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату
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праці та їх захист визначається, зокрема, КЗпП
та Законом про оплату праці.
Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за
трудовим договором роботодавець виплачує
працівникові за виконану ним роботу (ст. 94
КЗпП). Її розмір залежить від складності й
умов виконуваної роботи, професійно-ділових
якостей працівника, результатів його праці та
господарської діяльності підприємства.
Заробітна плата складається з основної,
додаткової зарплати та інших заохочувальних
і компенсаційних виплат.
Основна заробітна плата — це винагорода
за виконану роботу відповідно до встановлених
норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і
відрядних розцінок для робітників та посадових
окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за
трудові успіхи та винахідливість і за особливі
умови праці. Вона включає доплати, надбавки,
гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані
з виконанням виробничих завдань і функцій.
До інших заохочувальних і компенсаційних
виплат належать виплати у формі винагород за
підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні
та інші грошові й матеріальні виплати, які не
передбачені актами чинного законодавства або
які провадяться понад установлені зазначеними
актами норми (ст. 2 Закону про оплату праці).
Порядок включення тих чи інших виплат до
складу заробітної плати визначено Інструкцією
№ 5. Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі
систем угод, які укладаються на державному
(генеральна угода), галузевому (галузева угода) або регіональному (регіональна угода) та
виробничому (колективний договір) рівнях на
підставі Закону № 3356. Індивідуальні умови
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Роботодавцям доцільно
періодично аналізувати
ефективність системи, що
застосовується на підприємстві,
і за необхідності вносити до неї
необхідні корективи
оплати праці можуть визначатися трудовим
договором, укладеним із працівником.

Порядок установлення системи
оплати праці
Форми та системи оплати праці, норми праці,
розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри
надбавок, доплат, премій, винагород та інших
заохочувальних, компенсаційних i гарантійних
виплат установлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колектив-
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ному договорі з дотриманням норм i гарантій,
передбачених законодавством, генеральною
та галузевими (регіональними) угодами.
Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) i відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок,
доплат, премій i винагород установлюються
власником або уповноваженим ним органом.
Власник не має права в односторонньому
порядку приймати рішення з питань оплати
праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами.
Правильно підібрана система заробітної
плати, яка враховує особливості трудового процесу та завдання, що стоять перед працівником,
який працює на конкретному робочому місці,
за певною професією та кваліфікацією, його
особисті інтереси, є ефективним організаційним засобом і мотивуючим фактором. Тому
роботодавцям доцільно періодично аналізувати
ефективність системи, що застосовується на
підприємстві, і за необхідності вносити до неї
необхідні корективи.
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Системи та форми оплати
праці

С

истеми та форми оплати праці визначають спосіб установлення залежності
між величиною заробітної плати працівника й кількістю та якістю праці й
установлюються для оцінки праці: за конкретними видами продукції, за витраченим часом
або за індивідуальними або колективними
результатами діяльності. Від прийнятої моделі заробітної плати та способів її обчислення
залежать основні функції заробітної плати.
Системами оплати праці є тарифна та інші
системи, що формуються на оцінках складності
виконуваних робіт і кваліфікації працівників.
У межах тарифної системи оплати праці
залежно від того, який основний показник
застосовується для визначення міри праці, всі
системи заробітної плати поділяються на дві
великі групи під назвою «форми заробітної
плати».
Основними показниками витрат праці є кількість виготовленої продукції (наданих послуг)
належної якості або робочий час (кількість днів,
годин), протягом яких працівник зайнятий на
підприємстві. Такому поділу показників витрат
праці відповідають дві форми оплати праці, що
базуються на тарифній системі — відрядна та
почасова.
За почасової оплати праці працівника її розмір залежить від тривалості відпрацьованого
часу, а за відрядної — від кількості виробленої
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продукції, виконаних робіт і наданих послуг
належної якості.

Почасова форма оплати праці
Почасова оплата праці — це оплата праці за
відпрацьований час. Цю форму запроваджують
переважно для адміністративно-управлінського
й обслуговуючого персоналу, який працює з
ненормованим робочим днем, робіт, які важко
чи недоцільно нормувати, коли немає змоги
обліковувати обсяг виконаної роботи чи вироб
леної продукції, а також у тих випадках, якщо
необхідно забезпечити високу якість роботи.
Підприємство може проводити оплату праці
фактично відпрацьованого часу за годинними
(денними) тарифними ставками або за посадовими окладами.
Тарифна ставка — сума, яка нараховується
за певний проміжок часу (година, день) працівникам відповідної кваліфікації (розряду).
Посадовий оклад — щомісячний розмір
почасової заробітної плати, встановлений у
централізованому порядку для певної посади
управлінського персоналу, спеціалістів і службовців. Документом з обліку відпрацьованого
часу в разі застосування почасової заробітної
плати є табель обліку робочого часу.
Ця форма поділяється на декілька систем.
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Проста почасова система, за якою загальний
заробіток працівника обчислюється шляхом
множення годинних тарифних ставок, які відповідають тарифному розряду працівника, на
кількість фактично відпрацьованого часу.
Різновидом почасової системи є погодинна
оплата праці. У такому разі працівникам встановлюють нормовані завдання. Для виконання
окремих функцій та обсягів робіт може бути
встановлено норми обслуговування або чисельності працівників (ст. 92 КЗпП).
Механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі
встановлено Постановою № 330. Пунктом 1 цієї
Постанови передбачено, що мінімальна заробітна плата в погодинному (як і місячному) розмірі
визначається, виходячи з розміру мінімальної
заробітної плати на місяць та середньомісячної норми тривалості робочого часу за рік за
40-годинного робочого тижня.
Почасово-преміювальна — це така оплата
праці, коли працівник одержує не тільки заробіток, обчислений за тарифними почасовими
ставками за фактично відпрацьований час, а й
визначений відсоток премії до цього заробітку
за досягнення певних показників. Обов’язковою
умовою преміювання є виконання місячного
плану та відсутність браку й простою машин і
обладнання. Преміювання може бути разовим і
постійним. Постійні премії є складовою тарифних умов організації праці та виплачуються
систематично відповідно до Положення про
оплату праці на підприємстві за умови досягнення встановлених для преміювання виробничих
показників.
Розмір заробітної плати за посадовими окладами визначають залежно від посади за штатним
розписом, особливостей виробництва, умов
праці, обсягу та складності роботи, рівня відповідальності, кваліфікації працівників. У схемах
посадових окладів щодо кожної посади може
передбачатися один рівень або «вилка» рівнів
окладу. Особливість оплати праці за посадовими
окладами полягає в тому, що оплачуються фак-
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тично відпрацьовані дні, а не години. Кількість
робочих днів у конкретному місяці не впливає
на розмір посадового окладу. Це означає, що він
виплачується, якщо протягом місяця відпрацьовані всі робочі дні. Якщо місяць відпрацьовано
не повністю, оплата праці розраховується пропорційно відпрацьованим дням, виходячи із
середньоденного окладу.
На підприємствах може застосовуватися
також безтарифна (контрактна) система оплати праці. За нею оплата праці всіх працівників
визначається як їх частка у фонді оплати праці
підприємства або окремого структурного підрозділу.
Контрактна система оплати праці ґрунтується на укладенні договору між роботодавцем
і виконавцем, у якому обумовлюються режим
та умови праці, права й обов’язки сторін, рівень
оплати праці тощо. За договором може оплачуватися час перебування виконавця на підприємстві, фірмі (почасова оплата праці) або
конкретне виконане завдання (відрядна оплата).

Відрядна форма оплати праці
Відрядною називається така форма оплати
праці, за якої заробітна плата працівнику (бригаді) нараховується за кількість продукції (робіт,
послуг), яку було вироблено у встановлений
час за визначеними на підприємстві нормами
та відрядними розцінками.
Застосовують відрядну оплату праці для
такої роботи, де можливо виміряти кількість
виготовленої продукції, є необхідність неухильного підвищення обсягів виробленої (видобутої)
продукції або виконуваних робіт, зростання
виробітку (обсягів виконуваних робіт) не погіршує їх якості, не порушує технології виробницт
ва й техніки безпеки.
Відрядну форму оплати праці на підприємстві найдоцільніше застосовувати, якщо:
 є можливість точного обліку обсягів виконуваних робіт;
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 є значні замовлення на продукцію, що

виготовляється, а кількість працівників обмежена;
 один зі структурних підрозділів підприємства стримує випуск продукції в інших технологічно взаємозалежних підрозділах;
 застосування цієї системи негативно не
позначиться на якості продукції;
 існує гостра необхідність у збільшенні
випуску продукції в цілому по підприємству.
Відрядна оплата праці має декілька різновидів.
Пряма відрядна — система оплати праці,
коли заробіток визначається за однаковими
відрядними розцінками незалежно від рівня
виконання норм виробітку. Заробіток працівника пропорційний фактичному виробітку.
Непряма відрядна застосовується для оплати праці допоміжних працівників, заробітна
плата яких залежить від результатів праці основ
них працівників, які обслуговуються ними.
Відрядно-преміальна система — система
оплати праці, коли працівник одержує не тільки
відрядний заробіток, а й премію. Остання зазвичай установлюється за досягнення визначених
показників: виконання плану виробництва продукції, належної якості продукції або економії
матеріальних та інших видів ресурсів.
Відрядно-прогресивна оплата праці передбачає додаткове заохочення працівників за
виготовлення продукції понад установлену
норму. Вироблена в межах норми продукція
оплачується за основними розцінками, а вироб
лена понад норму — за збільшеними.
Колективна відрядна (бригадна) оплата
праці — відрядна форма оплати праці за результатами роботи колективу (бригади). Спочатку
розраховується заробіток усієї бригади як за
прямої відрядної системи за бригадними розцінками. Потім цей заробіток розподіляється
між членами бригади методом коефіцієнтогодин або коефіцієнта виконання норм.
Акордна система оплати праці — різновид
відрядної оплати праці, сутність якої полягає в
тому, що розмір оплати праці встановлюється
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на весь обсяг виконання робіт із визначенням
строків їх виконання.
Наразі відрядна заробітна плата використовується здебільшого на виробництвах з метою
заохочення працівників за виконання більшого
обсягу роботи. Основою відрядної оплати праці
є норма виробітку (часу) і тарифна ставка.
Відрядна розцінка — це розмір оплати за
одиницю виробленої продукції чи за виконання
певної операції належної якості.
Згідно зі статтею 90 КЗпП за відрядної оплати праці розцінки визначаються на основі установлених розрядів роботи, тарифних ставок
(окладів) і норм виробітку (норм часу).
Відрядна розцінка визначається діленням
погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду виконуваної роботи, на погодинну (денну) норму виробітку. Тобто для
підприємств, які застосовують норми виробітку, відрядна розцінка розраховується за
формулою:
Рв = Т ÷ Нв,
де Рв — відрядна розцінка;
Т — погодинна (денна) тарифна ставка, що
відповідає розряду роботи;
Нв — норма виробітку за одиницю часу.
Відрядна розцінка може бути визначена
також множенням погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду виконуваної
роботи, на встановлену норму часу в годинах
або днях.
Тому для виробництв, де застосовуються
норми часу, відрядна розцінка розраховується
за формулою:
Рв = Т × Нч,
де Рв — відрядна розцінка;
Т — погодинна (денна) тарифна ставка, що
відповідає розряду роботи;
Нч — норма часу в годинах (днях).
Для того щоб нарахувати зарплату працівнику за відрядною системою, потрібно:
 розрахувати суми за виконані за нарядами обсяги робіт, використовуючи відрядні
розцінки;
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 розподілити загальні суми вартості робіт

за нарядом між працівниками.
Загальний відрядний заробіток працівника
за індивідуальної прямої відрядної оплати
визначається за формулою:
Зв = Рв × В,
де Зв — заробіток працівника за відрядними
розцінками;
Рв — відрядна розцінка;
В — виробіток працівником продукції
належної якості за розрахунковий період.
Приклад 1
Токар за місяць виконав такий обсяг
робіт: валики ступінчасті — 200 шт., розцінка — 15 грн; втулки конічні — 300 шт.,
розцінка — 8 грн; штуцери —100 шт.,
розцінка — 9 грн, болти — 500 шт., розцінка — 5 грн.
Відрядний заробіток такого працівника
за місяць становить:
Зв = 200 × 15 + 300 × 8 + 100 × 9 +
+ 500 × 5 = 8800 грн.
Якщо відрядний заробіток працівника
визначається за відрядно-преміальною системою оплати праці, то йому нараховується,
крім заробітку за прямою відрядною системою,
премія за виконання та перевиконання певних
кількісних і якісних показників. Розмір премії установлюється у відсотках до заробітку,
визначеному за відрядними розцінками (конкретні показники й умови преміювання, а також
розміри премій установлюються керівником
підприємства за згодою комітету профспілки).
Загальний заробіток працівника за відряднопреміальної оплати його праці за виконання й
перевиконання завдань, технічно обґрунтованих
норм виробітку можна розрахувати за формулою:
Зз = Зв × П,
де Зз — загальний заробіток працівника;
Зв — заробіток за відрядними розцінками;
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П — відсоток премії за виконання плану,
технічно обґрунтованих норм, перевиконання
плану або норм, досягнення економії тощо.
Якщо відрядний заробіток визначається
за відрядно-прогресивною системою оплати праці, то виробіток працівників у межах
завдання оплачується за твердими нормами
(розцінками), а виробіток понад завдання — за
підвищеними розцінками, причому розцінки
підвищуються зі збільшенням кількості продукції, виготовленої понад завдання.
Вихідною базою, тобто межею виконання
норм виробітку, понад яку оплата за виконану
роботу здійснюється вже за підвищеними розцінками, є фактичне виконання норм за певний
період (наприклад, три місяці). Проте ця вихідна
база не може бути нижчою від чинних норм
виробітку.
Ступінь збільшення розцінок визначається за
спеціальною шкалою. Шкали підвищення розцінок можуть бути одно- та двоступінчасті. За
одноступінчастою шкалою в разі перевиконання
вихідної бази відрядна розцінка може підвищуватися на 50 %, тобто коефіцієнт збільшення
дорівнює 0,5. За двоступінчастою шкалою коефіцієнт збільшення встановлюють за перевиконання
вихідної бази від 1 до 10 % та понад 10 %.
Приклад 2
На підприємстві встановлені такі
відрядні розцінки: у разі виготовлення за
місяць до 100 деталей відрядна розцінка
становить 5 грн, за кожну деталь понад
завдання встановлюється розцінка 10 грн.
За місяць працівник виготовив 120 деталей. Розрахуємо його заробітну плату за
місяць.
Заробітна плата за відрядно-прогресивною одноступінчастою шкалою становитиме:
(100 шт. × 5 грн) + ((120 шт. – 100 шт.) ×
× 10 грн) = 700 грн.
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Приклад 3
На підприємстві встановлені такі
відрядні розцінки: у разі виготовлення за
місяць до 100 деталей відрядна розцінка
становить 5 грн, у разі перевиконання
вихідної бази на 1–10 % відрядна розцінка
збільшиться на 20 %, а в разі перевиконання вихідної бази на більш як 10 % —
збільшення відрядної розцінки становитиме 50 %. За місяць працівник виготовив
150 деталей. Розрахуємо його заробітну
плату за місяць.
Перевиконання вихідної бази у випадку,
що розглядається, становить 50 %, тож
відрядна розцінка за виготовлені понад
завдання деталі збільшується також
на 50 % і становить 7,5 грн. Розрахуємо
заробітну плату за відрядно-прогресивною двоступінчастою шкалою:
(100 шт. × 5 грн) + (50 шт. × 7,5 грн) =
= 875 грн.
У разі непрямої відрядної системи оплати праці сума заробітної плати працівників
обслуговуючих виробництв залежить від заробітку працівників основного виробництва, які
отримують зарплату за відрядною системою,
і встановлюється у відсотках від загальної суми
заробітку працівників того виробництва, яке
вони обслуговують. Непрямі відрядні розцінки
визначаються диференційовано по кожному
об’єкту обслуговування, індивідуальним або
бригадним робочим місцям основних працівників.
Приклад 4
Працівнику обслуговуючого виробництва встановлена непряма оплата
праці. Він отримує 2 % від заробітку
працівників основного виробництва.
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Заробіток останніх за місяць склав
200 000 грн. Розрахуємо заробітну плату
працівника обслуговуючого виробництва
за місяць.
Зарплата в разі непрямої оплати праці
становитиме:
200 000 грн × 2 % = 4000 грн.
За акордної системи оплати праці розмір
оплати праці встановлюється на весь обсяг
виконання робіт із визначенням строку їх виконання. Тому акордну систему оплати праці
застосовують, як правило, в будівництві, сільському господарстві в разі оплати праці членів
бригади за виконання завдання у встановлені
строки. Для визначення загальної суми оплати
за акордної системи складається наряд, в якому
зазначають повний перелік всіх робіт, що входять у завдання; обсяги робіт; загальний розмір
оплати за виконання завдання.
Загальний заробіток між членами бригади розподіляється відповідно до коефіцієнта
трудової участі або з урахуванням відпрацьованого часу.
Приклад 5
Бригада із семи осіб виконала
ремонт і наладку цеху за 44 години робочого часу. Загальна вартість робіт становить 60 000 грн. Чотири особи працювали
по 8 годин (загалом 32 години), а три — по
4 години (загалом 12 годин). Розрахуємо
зарплату цих працівників.
Чотирьом працівникам, які працювали
по 8 годин, належить нарахувати:
60 000 грн ÷ 44 год. × 32 год. =
= 43 636,36 грн.
Кожному працівнику нараховується:
43 636,36 грн ÷ 4 = 10 909,09 грн.
Троє інших працівників, які працювали
по 4 години, отримують:
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60 000 грн ÷ 44 год. × 12 год. =
= 16 363,64 грн.
Кожному з них нараховується:
16 363,64 грн ÷ 3 = 5 454,55 грн.

У разі застосування колективної (бригадної)
відрядної системи оплати праці загальна заробітна плата нараховується всій бригаді (дільниці, цеху) за кінцевими результатами роботи
виходячи з колективної відрядної розцінки.
Розподіл заробітної плати між членами
бригади може проводитися пропорційно відпрацьованому часу та тарифному коефіцієнту;
виходячи із тарифної заробітної плати й коефіцієнта приробітку; пропорційно середнім розрядам виконуваної роботи та відпрацьованому
часу; пропорційно базовим коефіцієнтам, що
відображають рівень заробітної плати членів
бригади, з урахуванням відпрацьованого часу.
Для врахування дійсного внеску кожного
працівника в загальні результати праці застосовується коефіцієнт трудової участі.
Коефіцієнт трудової участі (КТУ) — це
узагальнена кількісна оцінка трудового внеску кожного працівника бригади залежно від
індивідуальної продуктивності та якості роботи. Порядок визначення та застосування КТУ
встановлюється загальними зборами членів
бригади й затверджується керівником цеху
(підприємства) за погодженням із цеховим
(заводським) комітетом профспілки.
Одиниця вважається базовим значенням
КТУ. Фактичний КТУ працівнику встановлюється
однаковий, більший або менший від базового
залежно від індивідуального трудового внеску
в загальні результати. Коефіцієнт, більший одиниці, встановлюється працівникам, які успішно
виконують виробниче завдання бригади та мають
високу продуктивність праці й хорошу якість
продукції. Критеріями підвищення КТУ є висока
професійна майстерність, суміщення професій,
підміна відсутнього члена бригади, продуктив-
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не використання устаткування, освоєння нової
техніки та наукової організації праці, економія
матеріалів, електроенергії тощо. Критеріями
зниження КТУ можуть бути несумлінне ставлення
до роботи, простої бригади з вини працівника,
невиконання виробничого завдання, порушення
технологічної та трудової дисципліни, порушення
правил техніки безпеки тощо.
Приклад 6
Бригада з п’яти осіб виконала наладку устаткування. Загальна вартість
робіт — 50 000 грн. КТУ для трьох працівників становить одиницю. Для одного
працівника воно підвищено до 1,2 за високу
професійну майстерність, а одному знижено за невиконання виробничого завдання
до 0,8.
У такому разі для трьох працівників
(КТУ 1) зарплата становитиме:
50 000 грн ÷ 5 = 10 000 грн.
Для працівника з КТУ 1,2 зарплата
дорівнюватиме:
10 000 грн × 1,2 = 12 000 грн.
Для працівника, КТУ якого становить
0,8:
10 000 грн × 0,8 = 8000 грн.
Для обліку виготовленої продукції (виконаних робіт) та відрядної заробітної плати застосовуються різні первинні документи, перелік
яких залежить від технології виробництва та
організації праці на підприємствах. До найпоширеніших з них належать:
 табель обліку робочого часу;
 наряд-лист на відрядні роботи;
 звіт про виготовлену продукцію (виконану роботу);
 список осіб, які працюють надурочно;
 листок обліку простоїв;
 розподіл заробітку в бригаді;
 преміальні відомості.
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Наведений перелік не є вичерпним, оскільки
кожне підприємство затверджує та складає
власні первинні документи з обліку відповідно
до особливостей свого підприємства та його
діяльності.
Наряд-лист — це основний документ, в
якому відображаються дані про запланований
та виконаний обсяг робіт, початок та закінчення строку їх виконання, наводяться дані про
кількість відпрацьованих годин та заробітну
плату тощо.
Наряди-листи мають оформлюватися чітко
в календарній послідовності згідно із планом
виробництва. Їх оформлюють залежно від
характеру роботи на одного працівника або на
бригаду. Якщо наряд оформлений на бригаду,
на його зворотному боці виконується розподіл
заробітку між її працівниками.

Запровадження відрядної системи
оплати праці
Нагадаємо, що за відрядної системи оплата
праці працівників здійснюється за виготовлення
певної кількості продукції належної якості за
певних умов праці.
Відповідно до статті 97 КЗпП оплата праці
працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці.
Вона може провадитися як за результатами
індивідуальних, так і за результатами колективних робіт.
Форми та системи оплати праці, норми
праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми
посадових окладів, умови запровадження та
розміри надбавок, доплат, премій, винагород
та інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі
з дотриманням норм і гарантій, передбачених
законодавством, генеральною та галузевими
(регіональними) угодами. Якщо колективний
договір на підприємстві не укладено, власник
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або уповноважений ним орган зобов’язаний
погодити ці питання з профспілковим органом,
а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом
органом.
З посиланням на норму статті 97 КЗпП, а
також на вимоги статті 15 Закону про оплату
праці у розділі 1 Рекомендацій № 44 зазначено,
що оплата праці працівників на підприємствах
здійснюється за почасовою або відрядною формами оплати праці, а також за системами оплати праці, до яких належать: проста почасова,
почасово-преміювальна, пряма (індивідуальна)
відрядна, відрядно-преміювальна, відряднопрогресивна, непряма відрядна, акордна.
За відрядної системи оплати праці заробіток
працівника (бригади) нараховується залежно від кількості продукції (обсягу виконаної
роботи), яка була виготовлена (виконана). Така
система є ефективною, якщо на підприємстві:
 налагоджено кількісний облік результатів
праці та контроль за якістю продукції (виконаних робіт);
 правильно організована тарифікація
робіт і обґрунтовано застосовується нормування праці;
 забезпечено нормативне завантаження
працівника, що гарантує йому належний рівень
заробітної плати;
 організовано своєчасне надання працівнику виробничих завдань, нарядів, а також
матеріалів, інструменту тощо.
Порядок визначення розцінок за відрядної
оплати праці встановлено статтею 90 КЗпП, а
саме виходячи з установлених розрядів роботи,
тарифних ставок (окладів) і норм виробітку
(норм часу). Передбачено два способи визначення відрядної розцінки:
 шляхом ділення погодинної (денної)
тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на погодинну (денну) норму
виробітку;
 шляхом множення погодинної (денної)
тарифної ставки, яка відповідає розряду робо-
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ти, що виконується, на встановлену норму часу
в годинах або днях.
Розглянемо детальніше порядок визначення
відрядних розцінок з урахуванням необхідних
для розрахунку показників (керуючись визначеннями, наведеними в Рекомендаціях № 2).

Визначення необхідних показників
Звертаємо увагу, що нормування праці є
складовою частиною (функцією) управління
виробництвом і включає визначення необхідних витрат праці (часу) на виконання робіт
(виготовлення одиниці продукції) окремими
робітниками (бригадами) та встановлення на
цій основі норм праці. При цьому необхідними
визнаються витрати, що відповідають ефективному для конкретних умов виробництва використанню трудових та матеріальних ресурсів
в умовах дотримання обґрунтованих режимів
праці та відпочинку.
Під час нормування праці працівників застосовуються такі види норм праці: норма часу,
норма виробітку, норма обслуговування, норма
(норматив) чисельності. Зазначимо, що до
нормативних матеріалів для нормування праці
належать:
 нормативи з питань праці (нормативи
часу, виключаючи мікроелементи, нормативи
чисельності, нормативи часу обслуговування,
єдині та типові норми часу, виробітку, обслуговування);
 нормативи режимів роботи устаткування.
За сферою застосування нормативні матеріали для нормування праці поділяються на
міжгалузеві, галузеві (відомчі) та локальні.
Локальні нормативні матеріали розробляються:
 на окремі види робіт (за відсутності відповідних міжгалузевих або галузевих нормативних матеріалів);
 під час створення на підприємстві прогресивніших організаційно-технічних умов
порівняно з врахованими в разі розроблення
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міжгалузевих та галузевих (відомчих) нормативних матеріалів з питань праці на ці роботи.
Локальні нормативні матеріали затверджуються підприємством (власником або уповноваженим ним органом).
Відповідно до пункту 1.3 Рекомендацій
№ 2 норма (норматив) чисельності — це
встановлена чисельність робітників певного
професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання конкретних виробничих,
управлінських функцій або обсягів робіт. За
нормами (нормативами) чисельності визначаються також витрати праці за професіями,
спеціальностями, групами або видами робіт,
окремими функціями, в цілому по підприємству
або цеху, його структурному підрозділі.
У пункті 1.3 Рекомендацій № 2 зазначено,
що норма часу — це розмір витрат робочого часу, встановлений для виконання одиниці
роботи працівником або групою працівників
(наприклад, бригадою) відповідної кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах.
Наприклад, зварювальник, який працює на
першому робочому місці, за час у 0,90 людиногодин (0,90 люд.-год. × 1 особу), як встановлено
шляхом нормування праці, має виконати один
цикл та передати до другого робочого місця всі
деталі для одного човна (у вигляді балонів тощо),
необхідні для виконання кільцевого зварювання.
Нормативний час для виконання запланованих
восьми циклів за вісім годин роботи становитиме
7,20 людино-годин (0,90 люд.-год. × 8 циклів).
Далі розглянемо основні критерії, які враховуються для визначення показників.
 Якість продукції — контролюється працівниками відділу технічного контролю (далі —
ВТК) на кожному робочому місці. Передавання
готової продукції циклу на наступне робоче
місце здійснюється шляхом приймання її працівником ВТК. Неякісна продукція з робочого
місця далі не передається: вона або залишається для виправлення працівникам, що винні
(в такому разі оплачується робота працівника
(працівників) за встановленими розцінками
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тільки після завершення циклу з урахуванням
виправлень після зауважень ВТК) або ж передається для виправлення значного браку працівникам допоміжного виробництва (ремонтному
цеху). В останньому випадку цикл робітникам,
що винні у виникненні браку, невиправного на
цьому робочому місці, оплачується згідно зі
статтею 112 КЗпП. Зокрема, якщо це повний
брак з вини працівника, він оплаті не підлягає
(цикл не оплачується). Частковий брак з вини
працівника оплачується залежно від ступеня
придатності продукції циклу за зниженими
розцінками (які також потрібно встановити
на підприємстві).
 Порушення принципу циклічності
(тобто коли готова продукція циклу вчасно не
переходить з одного робочого місця на інше).
Може виникати з будь-яких причин, серед яких
основне місце займають питання кваліфікації
працівників, їх відсутність у зв’язку з хворобою,
прогулом, встановлення ВТК браку готової
продукції циклу або ж зауважень до неї, внаслідок чого наступне робоче місце вчасно не
отримує готової продукції попереднього циклу
для роботи. Людський фактор вирішується
шляхом взаємозамінності, підвищення кваліфікації, про що вже йшлося. Що стосується
питань незмінного (протягом дня) руху готових
виробів циклу від одного робочого місця до
іншого, то він має неухильно додержуватися
задля ефективності відрядної оплати праці.
Такий рух досягається введенням на підприємстві запасів готової продукції циклів у розрізі
різних за розміром моторних та веслових човнів
різних модифікацій та кольорів (насамперед це
стосується першого та другого робочого місця),
своєчасної їх видачі зі складу замість тієї, що не
надійшла вчасно на відповідне робоче місце.
Таким чином досягається незмінний рівень
оплати праці за відрядними розцінками роботи тих працівників, які додержуються строків
здавання продукції циклу за належної її якості.
 Перевиконання запланованої кількості
циклів (8) за 8-годинний робочий день кон-
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кретним працівником. Це можливо на практиці або в разі наявності працівника високої
кваліфікації, який перевищує нормативний
час для виконання запланованих циклів, або
ж працівниками інших кваліфікацій, якщо
вони виготовляють менші за розміром вироби.
У такому разі оплата праці робітників основного виробництва зростає — можна встановити
премію на рівні годинної тарифної ставки відрядника за кожний додатково виконаний цикл
в разі незмінної якості продукції циклу.

Увага!
Згідно з пунктом 1.3 Рекомендацій № 2
норма виробітку — це встановлений обсяг
роботи (кількість одиниць продукції), який
працівник чи група працівників відповідної
кваліфікації повинні виконати (виготовити,
перевезти та ін.) за одиницю робочого часу
в певних організаційно-технічних умовах.
Нагадаємо, що пряма відрядна система
оплати полягає в тому, що кожна одиниця
продукції оплачується за незмінною відрядною розцінкою незалежно від рівня виконання
норми виробітку чи норми часу. Під час розрахунку відрядної розцінки потрібно, щоб її
складові елементи обчислювалися за однакову
одиницю часу — годину, робочий день, місяць.
Індивідуальна пряма відрядна система
оплати праці зазвичай застосовується в тому
випадку, коли заробіток кожного робітника
визначається за результатами його особистої
праці й залежить від кількості виробленої ним
продукції відповідної якості та відрядної розцінки за одиницю продукції.
Зауважимо, що в разі преміювання робітників основного виробництва якісні показники їх
праці встановлюються як додаткові (розділ 4
Рекомендацій № 44). За рівнем їх виконання
коригується премія за виконання або переви-
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конання норм виробітку, виробничих завдань,
нормованих завдань тощо.
Дуже важливим є те, щоб продукція циклу
здавалася вчасно та бажано відразу з першого
пред’явлення ВТК. Тому пропонується введення
коефіцієнтів, які впливатимуть на розмір місячної премії конкретних працівників.
Виробнику обов’язково потрібно врахувати
вимоги КЗпП, що стосуються відрядної оплати
праці. По-перше, праця відрядників оплачується за розцінками, встановленими для роботи,
яка виконується (ст. 104 КЗпП). Тобто під час
виконання різних видів робіт працівникові
оплачується кожний їх вид за встановленими
на них розцінками.
У тих галузях народного господарства, де за
характером виробництва відрядникам доручається виконання робіт, тарифікованих нижче
присвоєних їм розрядів, працівникам, які виконують такі роботи, виплачується міжрозрядна
різниця. Умови її виплати встановлюються
колективними договорами.
Праця працівників молодше 18 років,
допущених до відрядних робіт, відповідно до
частини другої статті 194 КЗпП оплачується
за відрядними розцінками, встановленими
для дорослих працівників, але з доплатою за
тарифною ставкою за час, на який тривалість
їх щоденної роботи скорочується порівняно з
тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.
По-друге, за відрядною системою оплати
праці за роботу в надурочний час виплачується доплата в розмірі 100 % тарифної ставки
працівника відповідної кваліфікації, оплата
праці якого здійснюється за погодинною системою, — за всі відпрацьовані надурочні години
(ст. 106 КЗпП).
Робота відрядника у святковий і неробочий
день (частина четверта ст. 73 КЗпП) оплачується за подвійними відрядними розцінками
(ст. 107 КЗпП). Оплата в зазначеному розмірі
провадиться за години, фактично відпрацьовані
у святковий і неробочий день.
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По-третє, якщо працівник залишає відрядний наряд незакінченим з не залежних від
нього причин, виконана частина роботи все
одно оплачується. Згідно зі статтею 109 КЗпП
розмір оплати в такому випадку визначається
за оцінкою, встановленою за погодженням
сторін відповідно до існуючих норм і розцінок.
Відповідно до статті 111 КЗпП у разі невиконання норм виробітку:
 не з вини працівника — оплата провадиться за фактично виконану роботу. У такому разі
місячна заробітна плата не може бути нижчою
ніж 2/3 тарифної ставки встановленого йому
розряду (окладу);
 з вини працівника — оплата здійснюється
відповідно до виконаної роботи.

Увага!
Відповідно до статті 86 КЗпП запровадження, заміна та перегляд норм праці провадиться власником (або уповноваженим ним
органом) за погодженням з профспілкою.
Працівникам роз’яснюються причини перегляду норм праці, а також умови, за яких
мають застосовуватися нові норми. Про
запровадження нових і зміну чинних норм
праці власник або уповноважений ним
орган повідомляє працівників не пізніше
як за один місяць до запровадження.

Почасова система оплати праці
Почасова оплата праці — це оплата праці за
відпрацьований час. За почасової оплати праці
розмір заробітної плати працівників залежить
від тарифної ставки (окладу) та кількості відпрацьованого часу, тобто передбачає визначення розміру основної заробітної плати на
підставі кількості відпрацьованого робочого
часу та кваліфікації працівника.
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Додаток
Зразок наказу про встановлення відрядної системи оплати праці
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Альфа»
НАКАЗ
26.01.2018

м. Київ

№ 15

Про встановлення відрядної системи оплати праці
для працівників основного виробництва
З метою встановлення відрядної системи оплати праці для працівників
основного виробництва, керуючись статтями 32, 86, 90 та 97 КЗпП, відповідно до висновку економічного та планового відділу, відділу кадрів
підприємства про можливість запровадження відрядної системи оплати
праці (від 29 грудня 2017 р. № 8)
НАКАЗУЮ:
1. Змінити умови праці працівників основного виробництва (цех 1 та 2) —
встановити для них з 3 квітня 2018 р. відрядну систему оплати праці.
2. Для нормативно обґрунтованого забезпечення встановлення відрядної
системи оплати праці на підприємстві затвердити:
2.1. Нормативну чисельність працівників основного виробництва в
кількості 8 працівників: для цеху 1 та 2 — по 4 працівники відповідно. За
професіями кожний цех основного виробництва повинен включати:
— робоче місце 1 — зварник (одна одиниця);
— робоче місце 2 — зварник (одна одиниця);
— робоче місце 3 — складальник виробів (дві одиниці).
2.2. Норму виробітку для працівників основного виробництва (з розрахунку за восьмигодинний робочий день):
— робоче місце 1 — 8 циклів (1 цикл — 0,90 год.);
— робоче місце 2 — 8 циклів (1 цикл — 0,92 год.);
— робоче місце 3 — 8 циклів (1 цикл — 0,94 год.).
Конкретний обсяг робіт циклу за кожним робочим місцем та види готової продукції циклу (з деталюванням складових готової продукції циклу)
затвердити окремим наказом, проект якого відділ кадрів підприємства має
подати не пізніше 27 січня 2018 р.
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Закінчення додатка
3. Відділу кадрів підприємства:
3.1. До 31 січня 2018 р. включно всіх працівників цеху 1 та 2 основного
виробництва в кількості восьми осіб повідомити (під підпис) про:
— запровадження з 2 квітня 2018 р. нових норм праці, виходячи з
циклового способу виробництва човнів;
— зміну з 3 квітня 2018 р. істотних умов праці у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці — встановлення відрядної системи праці.
Якщо працівник не погоджується на продовження роботи в нових умовах,
трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП.
3.2. Розробити спільно з бухгалтерією підприємства та ввести в дію
документи, необхідні для:
— налагодження кількісного обліку готової продукції циклів (їх складових) та контролю за якістю продукції (виконаних робіт) в нових умовах
виробництва та праці;
— ведення тарифікації робіт працівників основного виробництва;
— своєчасного виконання виробничих завдань (наряди тощо) та інші.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу
кадрів підприємства Бойко В. В.
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Цю форму запроваджують переважно для
адміністративно-управлінського й обслуговуючого персоналу, коли складно точно визначити
обсяг виконаної роботи. За почасової форми
оплати праці заробітна плата визначається:
 за кількістю відпрацьованих робочих днів
та денними тарифними ставками;
 за місячними окладами;
 за годинною тарифною ставкою (саме
така система оплати праці називається погодинною).
Мінімальну державну гарантію для працівників, які працюють за погодинною системою
оплати праці, тобто мінімальну заробітну плату
в погодинному розмірі, запроваджено в Україні
з 1 січня 2010 р.
Механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі
встановлено Постановою № 330. Пунктом 1
цієї Постанови передбачено, що мінімальна
заробітна плата в погодинному (як і місячному) розмірі визначається, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на місяць та
середньомісячної норми тривалості робочого
часу за рік за 40-годинного робочого тижня.
У 2018 р. мінімальна заробітна плата
встановлена статтею 8 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2018 рік» від
7 грудня 2017 р. № 2246-VIII на весь рік:
 у місячному розмірі — 3723 грн;
 у погодинному розмірі — 22,41 грн.
Тобто на підприємствах зарплата працівників, які працюють за місячними окладами,
не має бути меншою за місячний мінімальний
розмір, а зарплата працівників з погодинною
оплатою праці — не меншою за мінімальний
розмір за годину, законодавчо встановлений
на відповідний рік.
Пунктом 2 Постанови № 330 визначено
випадки, в яких застосовується мінімальна
заробітна плата в погодинному розмірі, зокрема:
 на підприємствах незалежно від форми
власності в разі встановлення в колективних
договорах або за погодженням з профспілко-
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вими чи іншими органами, уповноваженими
на представництво трудовим колективом,
погодинної оплати праці із застосуванням
відповідних нормованих завдань та обліку
фактичного робочого часу;
 фізичними особами, які використовують
найману працю з погодинною оплатою праці;
 в установах та організаціях, що фінансуються з бюджету, в разі прийняття КМУ рішення
про встановлення працівникам погодинної
оплати праці. Пропозиції щодо прийняття
таких рішень вносить Міністерство праці та
соціальної політики України за ініціативою
центральних та місцевих органів виконавчої
влади після консультацій з відповідними галузевими профспілками.
Статтею 92 КЗпП передбачено, що за почасової оплати праці працівникам встановлюють
нормовані завдання, що обумовлюють той
обсяг робіт, який вони мають виконати за
годину праці.
Зазначені норми мають бути обґрунтованими й визначатися виходячи з нормальних умов
праці, якими вважаються:
 справний стан машин, верстатів і прист
роїв;
 належна якість матеріалів та інструментів,
необхідних для виконання роботи, і їх вчасне
подання;
 вчасне постачання виробництва електроенергією, газом та іншими джерелами енергоживлення;
 своєчасне забезпечення технічною документацією;
 здорові та безпечні умови праці (додержання правил і норм з техніки безпеки, необхідне освітлення, опалення, вентиляція, усунення
шкідливих наслідків шуму, випромінювань,
вібрації та інших факторів, які негативно впливають на здоров’я працівників, тощо).
Але слід врахувати, що відповідно до підпункту 4 пункту 1 Постанови № 330 підвищення
мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі не є підставою для збільшення
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нормованих завдань, установлених на годину
праці, а згідно з пунктом 3 згаданої Постанови
встановлення погодинної оплати праці не є підставою для скорочення нормальної тривалості
робочого часу.
Приклад 7
На автомийці відповідно до колдоговору працівники бухгалтерії працюють
за місячними окладами. У червні 2018 р.
головний бухгалтер працює повний робочий час та отримує заробітну плату в
розмірі 4000 грн. Бухгалтер по зарплаті
працює на умовах неповного робочого
часу (чотири години на день). Відповідно
до штатного розпису місячний оклад за
цією посадою становить 3800 грн.
Працівникам виробничого підрозділу
(мийникам) за колдоговором встановлено
погодинну оплату праці (за годинними
тарифними ставками). Деякі з них працюють по 4 години на добу.
Розрахуємо розмір зарплати працівників автомийки. У разі оплати праці головного бухгалтера мінімальні гарантії щодо
зарплати виконуються, адже він отримує
зарплату 4000 грн, що перевищує мінімальний розмір (3723 грн у 2018 р.). Якщо
працівника прийнято на роботу відповідно
до статті 56 КЗпП на умовах неповного
робочого часу (працює по чотири години
на день), оплата здійснюється пропорційно відпрацьованому часу і має становити
в 2018 р. не менше 1900 грн.
Для працівників із погодинною оплатою
праці (годинними тарифними ставками)
має дотримуватися погодинна мінімальна
заробітна плата. Тому якщо працівники,
яким встановлено годинну тарифну ставку, в червні цього року відпрацювали 79,5
години, їм мають нарахувати не менше
1781,60 грн.
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Почасова оплата праці та оплата від
виробітку: обираємо правильно
Почасова та відрядна оплата праці — це
основні системи, які зазвичай застосовують
підприємства. У разі почасової оплати праці
основним показником, від якого залежить
зарплата, є кількість відпрацьованого часу, а
в разі відрядної — виробіток, тобто кількість
виготовленої продукції чи виконаних послуг.
Відповідно до статті 97 КЗпП оплата праці
працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці.
Право вибору систем та форм оплати праці
надано підприємству (про їх вибір читайте на
с. 9). Тому для тих чи інших виробництв або
підрозділів підприємство може встановити
системи та форми оплати праці, які найбільше
відповідають організаційно-технічним умовам
їх діяльності.

Тарифна система оплати праці
Тарифна система оплати праці є основою організації оплати праці та використовується для
розподілу робіт залежно від їх складності, а
працівників — залежно від їх кваліфікації та за
розрядами тарифної сітки (ст. 96 КЗпП). Вона є
основою формування та диференціації розмірів
заробітної плати.
Тарифна система оплати праці включає:
 тарифні сітки;
 тарифні ставки;
 схеми посадових окладів;
 тарифно-кваліфікаційні характеристики
(довідники).
Тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, установлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій,
передбачених законодавством, генеральною та
галузевими (регіональними) угодами.
Тарифна сітка є сукупністю кваліфікаційних
розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів.
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Формування тарифної сітки (схеми посадових
окладів) провадиться на основі:
 тарифної ставки робітника першого
розряду, яка встановлюється в розмірі, що
перевищує законодавчо встановлений розмір
мінімальної заробітної плати;
 міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових
окладів), що встановлюються в розмірах, не
нижчих ніж визначені генеральною, галузевою
(регіональною) угодою.
Розмір тарифної ставки робітника першого розряду залежить від економічного стану
підприємства, це мінімальна заробітна плата
працівника, визначена в колективному договорі.
На підприємствах, де договірна оплата праці
регулюється на галузевому та регіональному
рівнях, мінімальна тарифна ставка робітника
першого розряду визначається за нормами відповідних угод.
На підприємствах, де договірна оплата праці
регулюється лише на виробничому рівні (колективний договір), мінімальна тарифна ставка
робітника першого розряду як обов’язковий
елемент тарифної системи може визначатися
орієнтовно за розміром цієї ставки в галузевій
(регіональній) угоді чи розраховуватися самостійно на підприємстві.
У разі самостійного встановлення на підприємстві мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду вона визначається
добутком прийнятого в колективному договорі розміру мінімальної тарифної ставки
робітника, який виконує просту роботу, яка
не потребує кваліфікації, і тарифного коефіцієнта відповідного тарифного розряду.
Підприємства бюджетної сфери для визначення розміру оплати праці працівників мають
додержуватися Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери, затвердженої Постановою
№ 1298. Посадові оклади (тарифні ставки)
працівників установ, закладів та організацій
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окремих галузей бюджетної сфери визначають
за розрядами Єдиної тарифної сітки шляхом
множення окладу (ставки) працівника першого
тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт.
Віднесення виконуваних робіт до певних
тарифних розрядів i присвоєння кваліфікаційних розрядів провадиться власником або
уповноваженим ним органом згідно з тарифнокваліфікаційним довідником за погодженням із
профспілковим або іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом
(ст. 96 КЗпП).
Посадові оклади службовцям установлює
власник відповідно до посади та кваліфікації
працівника. За результатами атестації власник
має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених у встановленому
порядку мінімальних i максимальних розмірів
окладів на посаді.
Колективним договором, а якщо договір не
укладався — наказом (розпорядженням) власника, виданим після погодження з профспілкою,
а в разі відсутності первинної профспілкової
організації — з вільно обраними та уповноваженими представниками (представником)
працівників, можуть встановлюватися інші
системи оплати праці.
Отже, тарифна ставка робітника першого
розряду та міжкваліфікаційні (міжпосадові)
співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів) — це два найважливіших базових
показники, які має встановити підприємство.
Далі розглянемо, якими принципами воно має
при цьому керуватися.

Тарифна ставка робітника першого
розряду
Розмір тарифної ставки робітника першого
розряду залежить від економічного становища підприємства. Це мінімальна заробітна
плата працівника, визначена в колективному
договорі.
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Мінімальна тарифна ставка (посадовий
оклад) не може бути меншою за прожитковий
мінімум, встановлений для працездатних осіб
на 1 січня календарного року.

Увага!
Тарифна ставка — це сума, яка нараховується за певний проміжок часу (година,
день) працівникам відповідної кваліфікації
(розряду).
Тарифна система оплати праці без мінімальної тарифної ставки робітника першого
розряду може будуватися на тих підприємствах,
де за складом трудових функцій не потрібні
робітничі професії, що тарифікуються за розрядами робіт. На таких підприємствах у складі
працівників є керівники, професіонали, фахівці,
технічні службовці та робітники, праця яких
оплачується за окладами. Тому на таких підприємствах доцільно використовувати тарифну
ставку робітника першого розряду лише як
розрахункову величину і на її основі визначати
оклади працівників із застосуванням міжпосадових і міжкваліфікаційних коефіцієнтів.

Міжкваліфікаційні співвідношення
Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових
окладів) — це коефіцієнти, які обчислюються
по відношенню до попереднього розряду для
визначення рівня зростання оплати праці в разі
підвищення кваліфікації на один розряд.
Порядок визначення співвідношень в оплаті
праці та розміри цих співвідношень чинним
законодавством не передбачені. Він передбачений лише:
 Рекомендаціями № 44;
 Методичними рекомендаціями № 348;
 Методичними рекомендаціями № 186.
Міжгалузеві співвідношення в оплаті праці
(між тарифними сітками робітників) законо-
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давчо не затверджені та визначаються як відношення тарифних ставок робітників першого
розряду в застосовуваних на підприємстві
тарифних сітках до мінімальної по підприємству (базової) тарифної ставки робітникапочасовика першого розряду. Тарифна сітка
з мінімальною тарифною ставкою робітникапочасовика першого розряду приймається за
базову тарифну сітку робітників, міжгалузевий коефіцієнт якої приймається за 1. Базова
тарифна сітка робітників може бути тарифною
сіткою як основного виробництва, так і допоміжного.
Коефіцієнти відношення максимальних
посадових окладів до мінімальних — виняткова
компетенція сторін колективного договору.

Тарифні розряди
Згідно з частиною сьомою статті 96 КЗпП
віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів i присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться роботодавцем
згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником
за погодженням з профспілкою.
Кваліфікаційні розряди можуть змінюватися. Так, вони підвищуються насамперед
робітникам, які успішно виконують встановлені норми праці та сумлінно ставляться до
своїх трудових обов’язків. Право на підвищення розряду мають робітники, які успішно
виконують роботи більш високого розряду не
менш як три місяці й склали кваліфікаційний
екзамен. А от за грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення,
які спричинили погіршення якості продукції,

Увага!
Тарифний розряд — величина, що відображає складність праці та кваліфікацію
працівника. Кваліфікаційний розряд —
величина, що відображає рівень професійної підготовки працівника.
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робітникові може бути знижено кваліфікацію
на один розряд.
Фінансування бюджетних організацій, в
т. ч. оплата праці працівників (службовців),
здійснюється відповідно до статей затвердженого державного бюджету і місцевих бюджетів
(областей, районів, міст, селищ, сіл). Під час
ухвалення бюджету на виплату заробітної плати
повинні враховуватися схеми й розміри (співвідношення) посадових окладів, встановлені
в тарифно-кваліфікаційних характеристиках
(довідниках), мінімальні законодавчі гарантії
з оплати праці працівників. Місцеві бюджети
можуть здійснювати додаткові виплати працівникам бюджетної сфери.
Посадові оклади службовцям установлює
роботодавець відповідно до посади та кваліфікації працівника. За результатами атестації
роботодавець має право змінювати посадові
оклади службовцям у межах затверджених у
встановленому порядку мінімальних i максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.

Тарифна сітка
Тарифна сітка — це таблиця відповідності
кваліфікаційних (тарифних) розрядів і тарифних коефіцієнтів — множників, що застосовуються до тарифної ставки робітника першого
розряду. Тарифна сітка складається з розрядів,
тарифних коефіцієнтів і груп тарифних коефіцієнтів.
Приватні підприємства під час складання тарифної сітки можуть користуватися
Методичними рекомендаціями № 186. Для
фахівців малих підприємств, які займаються
питаннями оплати праці, пропонується декілька
варіантів тарифних систем організації оплати
праці, з яких може бути запроваджено варіант,
що найбільше відповідатиме умовам виробництва та тим стратегічним завданням, які
найефективніше можуть бути реалізовані за
умови його використання. Варіанти тарифних
систем організації оплати праці працівників
наведені в таблиці 1.
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Основними характеристиками тарифної
сітки є:
 кількість розрядів;
 діапазон тарифних коефіцієнтів;
 характер зміни тарифних коефіцієнтів.
Кiлькiсть тарифних розрядiв у тарифнiй
сiтцi, яка приймається пiд час розробки тарифної системи оплати працi, пiдприємство визначає на пiдставi випускiв чинного ДКХП та передбаченої ним порозрядної тарифiкацiї робiт за
їх видами та професiями.
В основному на підприємствах застосовується шестирозрядна сітка, де перший розряд
відповідає найпростішим роботам, тобто нижчому заробітку, а шостий — найвищому. Однак
така градація не є усталеною, трапляються
тарифні сітки й зі значно більшою кількістю
розрядів. Наприклад, у таблиці 2 наведено
6-розрядну тарифну сiтку зі спiввiдношенням
тарифних коефiцiєнтiв крайнiх розрядiв 1,81,
в таблиці 3 — приклад 6-розрядної тарифної
сiтки iз спiввiдношенням тарифних коефiцiєнтiв
крайнiх розрядiв 2,0.
Перший варіант рекомендується застосовувати за умов рiвного (50 на 50 %) спiввiдношення простих та складних робiт, а другий — коли перевагу мають складнi роботи та
використовується складне устаткування, яке
потребує квалiфiкованих робiтникiв для його
обслуговування.
У разi наявностi особливо складних, високоточних, вiдповiдальних робiт та застосування
особливо складного та високоточного устаткування, для обслуговування якого потрiбнi
висококвалiфiкованi робiтники, рекомендується використовувати 7–8-розряднi тарифнi сiтки
з рiзними варiантами їх побудови залежно вiд
обсягiв таких робiт на пiдприємствi.
На малих пiдприємствах, на яких в загальному обсязi робiт, що виконуються робiтниками,
основну частку складають простi роботи, рекомендується застосовувати 5-розряднi тарифнi
сiтки з дiапазоном тарифних коефiцiєнтiв
1,0:1,6 та 1,0:1,75 (п. 2.5 Методичних рекомен-
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Таблиця 1

Варіанти тарифних систем організації оплати праці
За варіантами тарифної системи в оплаті праці застосовуються:

Варіант
тарифної
системи

для керівників, професіоналів, фахівців
та технічних службовців

для робітників

I

Окремi тарифнi сiтки тарифних
Схема посадових окладiв, диференцiйованих за
розрядiв та тарифних коефiцiєнтiв
посадами керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та
для рiзних видiв виробництв та робiт,
технiчних службовцiв
окремих груп i категорiй робiтникiв

II

Як i за першим варiантом — окремi Схема єдиних наскрiзних, диференцiйованих за
тарифнi сiтки
посадами тарифних коефiцiєнтiв

III

Єдина тарифна сiтка тарифних
Єдина тарифна сiтка тарифних розрядiв i тарифрозрядiв i тарифних коефiцiєнтiв
них коефiцiєнтiв з оплати працi керiвникiв,
з оплати працi всiх груп i категорiй
фахiвцiв, професiоналiв та технiчних службовцiв
робiтникiв

IV

Єдина наскрiзна тарифна сiтка тарифних розрядiв i тарифних коефiцiєнтiв з оплати
працi всiх працiвникiв пiдприємства
Таблиця 2

Приклад 6-розрядної тарифної сітки
зі спiввiдношенням тарифних коефiцiєнтiв крайнiх розрядiв 1,81
Тарифнi розряди
1

2

3

4

5

6

1,0

1,13

1,27

1,43

1,61

1,81

абсолютне

—

0,13

0,14

0,16

0,18

0,20

вiдносне (%)

—

13,0

12,5

12,5

12,5

12,5

Тарифнi коефiцiєнти
Зростання тарифних коефiцiєнтiв:

дацій № 186). Приклад 5-розрядної тарифної
сiтки iз спiввiдношенням тарифних коефiцiєнтiв
крайнiх розрядiв 1,60 наведено в таблиці 4.
Пiдприємства можуть застосовувати єдину
тарифну сiтку в рiзних варiантах:
 єдину тарифну сiтку — окрему, з оплати
працi робiтникiв;
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 єдину тарифну сiтку — окрему, з оплати
працi керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та
технiчних службовцiв;
 єдину тарифну сiтку з оплати працi усiх
працiвникiв пiдприємства.
У таблиці 5 наведено приклад єдиної тарифної сiтки з оплати працi робiтникiв усiх професiй.
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Таблиця 3

Приклад 6-розрядної тарифної сітки
iз спiввiдношенням тарифних коефiцiєнтiв крайнiх розрядiв 2,0
Тарифнi розряди
1

2

3

4

5

6

1,0

1,12

1,28

1,48

1,72

2,0

абсолютне

—

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

вiдносне (%)

—

12,0

14,3

15,6

16,2

16,3

Тарифнi коефiцiєнти
Зростання тарифних коефiцiєнтiв:

Тарифна сітка визначає правила оплати
праці для працівників різної кваліфікації в
межах групи, на яку поширюється ця тарифна сітка. На підприємстві одночасно можуть
застосовуватися кілька тарифних сіток: наприклад, звичайна тарифна сітка і тарифна сітка
для працівників із шкідливими та важкими
умовами праці.
У таблиці 6 наведено приклад тарифної
сітки із застосуванням і розрядних, і міжрозрядних коефіцієнтів (тобто співвідношення
тарифних коефіцієнтів сусідніх розрядів).
З урахуванням тарифно-кваліфікаційних
характеристик встановлюється рівень тариф-

них розмірів оплати праці — вони визначаються ДКХП. Існують різні види довідників —
довідники для професій, які є загальними
для всіх галузей, та випуски довідників для
професій окремих галузей. Для службовців
розробляють схеми посадових окладів (тарифних розмірів оплати праці службовців) — це
переліки посад службовців із зазначенням мінімальних і максимальних окладів працівників за
кожною посадою залежно від відмінностей у
рівнях кваліфікації («вилка» окладів).
Схеми посадових окладів містять перелік
розташованих в ієрархічному порядку посад
від керівника підприємства до посад технічТаблиця 4

Приклад 5-розрядної тарифної сiтки
iз спiввiдношенням тарифних коефiцiєнтiв крайнiх розрядiв 1,60
Тарифнi розряди
1

2

3

4

5

1,0

1,15

1,30

1,45

1,60

абсолютне

—

0,15

0,15

0,15

0,15

вiдносне (%)

—

15,0

13,0

11,5

10,3

Тарифнi коефiцiєнти
Зростання тарифних коефiцiєнтiв:
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Таблиця 5

Приклад єдиної тарифної сiтки з оплати працi робiтникiв усiх професiй
Тарифнi розряди
Групи та категорiї працiвникiв
i види робiт

1

2

3

4

5

6

7

8

2,00

2,25

2,50

Тарифнi коефiцiєнти
1,0

1,12

1,25

1,50

1,75

1. Неквалiфiкованi та малоквалiфiкованi
робiтники, зайнятi виконанням простих 1-2 розряди
робiт з обслуговування виробництва
2. Квалiфiкованi робiтники, зайнятi виконанням нескладних робiт, обслуговуванням, ремонтом i налагодженням нескладного устаткування та переробкою вантажу
на складах
3. Квалiфiкованi робiтники, зайнятi виконанням складних робiт, обслуговуванням, ремонтом i налагодженням складного устаткування та приладiв, а також
на механiзованих вантажно-розвантажувальних роботах
4. Висококвалiфiкованi робiтники, зайнятi
виконанням особливо складних, високоточних та вiдповiдальних робiт, обслуговуванням особливо складного, високоточного та унiкального устаткування,
його ремонтом та налагодженням
них службовців та розміри посадових окладів,
передбачених для кожної з них. Замість розмірів
посадових окладів у грошових одиницях можуть
установлюватися міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення (коефіцієнти) в оплаті
праці, які аналогічно тарифним коефіцієнтам
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2-4 розряди

4-6 розряди

6-8 розряди

свідчать, у скільки разів передбачений для відповідної посади оклад перевищує мінімальну
тарифну ставку (тарифну ставку робітника
першого розряду). На основі міжкваліфікаційних
співвідношень і мінімальної тарифної ставки
розраховуються посадові оклади.
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Таблиця 6

Приклад тарифної сітки із застосуванням і розрядних,
і міжрозрядних коефіцієнтів
Тарифні розряди
Розрядний коефіцієнт
Міжрозрядний
коефіцієнт

I

II

III

IV

V

VI

1,00

1,1

1,35

1,5

1,7

2,0

1,1

1,23

1,11

1,13

1,18

—

Чинниками диференціації міжкваліфікаційних співвідношень (посадових окладів) є:
 обсяг і складність завдань, обов’язків і
робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками, що містяться в ДКХП, посадовими інструкціями та іншими документами,
які регламентують діяльність посадових осіб;
 кваліфікація (рівень освіти і стаж роботи,
необхідні для виконання завдань, обов’язків і
робіт за відповідними посадами);
 рівень відповідальності;
 умови праці;
 масштаби та складність виробництва
тощо.
У свою чергу складність завдань, обов’язків
і робіт за відповідними посадами залежить
від:
 категорії, до якої належить посада (керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці) і яка визначається на підставі КП;
 кваліфікаційної категорії для посад професіоналів (провідний, І категорії, ІІ категорії,
без категорії), фахівців (І категорії, ІІ категорії,
без категорії) і технічних службовців (старший
або І категорії, без категорії);
 рівня управління для керівних посад.
У тарифнiй оплатi працi керiвникiв, профе
сiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв застосовуються два варiанти схем посадових окладiв.
Перша схема передбачає встановлення абсолютних розмiрiв посадових окладiв у гривнях
з диференцiацiєю їх розмiрiв за вiдповiдними
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посадами. Але цей варiант має такий недолiк:
зі змiною мiнiмального посадового окладу
необхiдно певним чином перераховувати всю
схему посадових окладiв за штатним розписом
пiдприємства.
Другий варiант передбачає схему посадових окладiв на основi тарифних коефiцiєнтiв,
диференцiйованих за посадами керiвникiв,
професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв.
Ця схема дає змогу протягом значного часу
зберiгати первинно встановленi мiжпосадовi
спiввiдношення в оплатi працi.
Основними параметрами побудови схем
посадових окладiв керiвникiв, професiоналiв,
фахiвцiв та технiчних службовцiв є:
 розмiри мiнiмального та максимального
посадових окладiв та їх взаємозв’язок iз тарифною системою оплати працi робiтникiв;
 горизонтальна диференцiацiя посадових окладiв, яка передбачає певний дiапазон
(мiнiмум – максимум) посадового окладу для
кожної посади;
 система вертикальної мiжпосадової
диференцiацiї посадових окладiв за посадами
штатного розпису пiдприємства.
Горизонтальна диференцiацiя посадових
окладiв, що передбачає встановлення їх «вилки»
(максимум – мiнiмум) за кожною посадою,
має передбачити рiзницю не менше як 10,0 %.
Система вертикальної мiжпосадової
диференцiацiї посадових окладiв за посадами штатного розпису залежить в основному
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Розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери
згідно з розрядами Єдиної тарифної сітки з 1 травня 2018 р.
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Таблиця 7

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

Розміри посадових окладів, грн

1

1,00

1762

2

1,09

1921

3

1,18

2079

4

1,27

2238

5

1,36

2396

6

1,45

2555

7

1,54

2713

8

1,64

2890

9

1,73

3048

10

1,82

3207

11

1,97

3471

12

2,12

3735

13

2,27

4000

14

2,42

4264

15

2,58

4546

16

2,79

4916

17

3,00

5286

18

3,21

5656

19

3,42

6026

20

3,64

6414

21

3,85

6784

22

4,06

7154

23

4,27

7524

24

4,36

7682

25

4,51

7947
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вiд спiввiдношення розмiрiв максимального
посадового окладу керiвника та мiнiмального
посадового окладу нижчої посади в штатному
розписі та кiлькостi посад.
Приклад шкали поетапної диференцiацiї
посадових окладiв працiвникiв для малих
пiдприємств з чисельнiстю працівників до 50
осiб наведено в таблиці 3.2.2.1 Методичних
рекомендацій № 186.
Єдина тарифна сiтка з оплати працi усiх
працiвникiв малого пiдприємства та їх розподiл
за розрядами Єдиної тарифної сiтки (з укрупненими групами посад) може мати вигляд як
таблиця 4.4.1 Методичних рекомендацій № 186.
Розміри посадових окладів працівників
бюджетної сфери згідно з розрядами Єдиної
тарифної сітки з 1 травня 2018 р. наведено в
таблиці 7.
Згідно з приміткою 1 до Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої Постановою № 1298, посадові оклади
(тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної
сітки визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Якщо
посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у
гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються,
а від 0,5 і вище — округлюються до однієї гривні.
Постановою № 1298 також визначаються схеми тарифних розрядів посад керівних,
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Тарифна система широко
застосовується на практиці,
а тарифні сітки на різних
підприємствах можуть
відрізнятися
наукових, науково-педагогічних, педагогічних
працівників, професіоналів, фахівців та інших
працівників бюджетних установ, закладів та
організацій (додаток 2), схеми тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів
і технічних службовців, загальних для всіх
бюджетних установ, закладів та організацій
(додаток 3), схеми тарифних розрядів посад
(професій) робітників, загальних для всіх
бюджетних установ, закладів та організацій
(додаток 4), за якими визначають розряд за
відповідною посадою.
Тарифна система широко застосовується на
практиці, а тарифні сітки на різних підприємствах можуть відрізнятися. У бюджетній сфері
більше єдності, оскільки в даному випадку
питання оплати праці регламентуються на
державному рівні, в т. ч. застосовується Єдина
тарифна сітка. У приватних компаніях кадрові
служби самостійно розробляють тарифні сітки
з урахуванням специфіки діяльності, кількість
розрядів у таких сітках варіюється.
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зарплати

Державне регулювання оплати
праці
Регулювання оплати праці проводиться на державному та договірному рівнях. Держава здійснює
регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення
державних норм і гарантій. Договірне регулювання ґрунтується на системі угод, що укладаються
на національному, галузевому, територіальному
та локальному (на підприємстві) рівнях.
Що стосується оплати праці, то держава виконує тільки регулюючу функцію, тобто встановлює
її мінімальний рівень для громадян, нижче якого
підприємство не має права виплачувати зарплату.
Відповідно до статті 95 КЗпП мінімальна заробітна
плата — це встановлений законом мінімальний
розмір оплати праці за виконану працівником
місячну (годинну) норму праці. Розмір заробітної
плати працівника за повністю виконану місячну
(годинну) норму праці не може бути нижчим за
розмір мінімальної заробітної плати.
У разі обчислення розміру заробітної плати
працівника для забезпечення її мінімального
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розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику
для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний
час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових
і ювілейних дат.
Якщо нарахована заробітна плата працівника,
який виконав місячну норму праці, є нижчою за
законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату
до рівня мінімальної зарплати, яка виплачується
щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також
у разі невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна
заробітна плата виплачується пропорційно до
виконаної норми праці.
До норм і гарантій в оплаті праці належать:
1. Норми оплати праці за роботу:
 в надурочний час;
 у святкові, неробочі та вихідні дні;
 у нічний час;
 за час простою, який мав місце не з вини
працівника;
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 під час виготовлення продукції, що вияви-

лася браком не з вини працівника;
 працівників молодше 18 років у разі скороченої тривалості їх щоденної роботи тощо.
2. Гарантії для працівників:
 оплата щорічних відпусток;
 за час виконання державних обов’язків;
 які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад;
 переведених за станом здоров’я на легшу
нижчеоплачувану роботу;
 переведених тимчасово на іншу роботу у
зв’язку з виробничою необхідністю;
 для вагітних жінок і жінок, які мають дітей
віком до трьох років, переведених на легшу
роботу;
 за різних форм виробничого навчання,
перекваліфікації або навчання інших спеціальностей;
 донорів тощо.
3. Гарантії та компенсації працівникам у разі:
 переїзду на роботу до іншої місцевості;
 службових відряджень;
 роботи в польових умовах тощо.
Норми та гарантії в оплаті праці встановлюються на підставі статті 12 Закону про оплату
праці та КЗпП та є мінімальними державними
гарантіями.
Якщо ж підприємство належить до установ і
організацій, що фінансуються з бюджету, оплата
праці працівників здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України,
генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів (ст. 98 КЗпП).
Наприклад, Постановою № 1298 затверджено
Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери,
а також розміри надбавок і доплат. А Генеральна
угода КМУ та Федерації профспілок України
регулює основні принципи та норми реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.
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Договірне регулювання оплати праці
на підприємстві
Договірне регулювання складається із:
 генеральних угод (національний рівень);
 галузевих (міжгалузевих) угод (галузевий
рівень);
 територіальних угод (територіальний
рівень);
 колективних договорів (локальний рівень).
Генеральна угода поширюється лише на ті
підприємства, чиї представники брали участь у
її підписанні (або згодом приєдналися до неї).
Підприємства, які під час укладення угоди не були
представлені з боку власника та/або профспілки,
вправі встановлювати умови й розміри оплати
праці з дотриманням мінімальних законодавчих
гарантій без урахування вимог Генеральної угоди.
На підприємствах, що не входять до сфери договірного регулювання оплати праці на державному та галузевому рівнях (у т. ч. для госпрозрахункових підприємств недержавної форми власності),
тарифні ставки й посадові оклади встановлюються
з дотриманням законодавчих норм.
Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, визначений для працездатних
осіб на 1 січня календарного року.
Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника
першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних
ставок (посадових окладів).
Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці законодавчо не регламентовані. Тому в разі самостійного формування
на підприємстві тарифних ставок і посадових
окладів можна використовувати орієнтовні співвідношення в оплаті праці, встановлені в галузевій
(регіональній) угоді.
Якщо підприємство не належить до сфери
договірного регулювання оплати праці на галузевому рівні, воно укладає тільки колективний
договір на підприємстві. Він укладається на під-
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Зразок встановлення в колективному договорі
показників організації оплати праці
Показники організації оплати праці

Законодавчі та договірні (на виробничому рівні)
норми організації оплати праці

Норма

Форми оплати
праці

Про форму виплати заробітної плати (в грошових знаках,
Ст. 23 Закону про
банківськими чеками, натурою)
оплату праці
Про системи оплати праці на підприємствах, в установах
і організаціях (оплата праці працівників здійснюється за
Системи оплати
Частина перша ст. 97
погодинною, відрядною або іншими системами оплати
праці
КЗпП
праці; оплата може проводитися за результатами індивідуальних і колективних робіт)
Про введення, заміну та перегляд норм праці
Ст. 86 КЗпП
Про строк дії норм праці
Ст. 87 КЗпП
Про умови роботи, що підлягають обліку в разі
розроблення норм виробітку (норм часу) і норм
Ст. 88 КЗпП
Норми праці
обслуговування
Про заміну й перегляд єдиних і типових норм
Ст. 89 КЗпП
Про встановлення нормованих завдань у разі погодинної
Ст. 92 КЗпП
оплати праці
Про порядок визначення розцінок за відрядної оплати
Розцінки
Ст. 90 КЗпП
праці
Про порядок формування тарифної сітки, схеми посадових окладів (проводиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється в розмірі,
Ст. 6 Закону
що перевищує законодавчо визначений розмір мінімальпро оплату праці,
ної заробітної плати, і міжкваліфікаційних (міжпосадових)
ст. 96 КЗпП
співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових
Тарифні сітки,
окладів))
ставки, схеми поПро
порядок застосування норм колективного договору,
садових окладів
що допускають оплату праці нижче норм, визначених
генеральною, галузевою або регіональною угодами, але
Ст. 14 Закону
не нижче державних норм і гарантій оплати праці (можпро оплату праці
ливі тільки тимчасово, на період подолання фінансових
труднощів підприємства на строк, що не перевищує шести
місяців)
Умови запроПро оплату праці в разі суміщення професій (посад) і виСт. 105 КЗпП
вадження та роз- конання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
міри надбавок,
Про оплату роботи в нічний час
Ст. 108 КЗпП
доплат
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Умови запровадження та розміри гарантійних та
компенсаційних
виплат

Про оплату праці під час виконання робіт різної кваліфікації

Ст. 104 КЗпП

Про порядок оплати часу простою

Ст. 113 КЗпП

Про оплату роботи в надурочний час

Ст. 106 КЗпП

Про оплату праці у святкові та неробочі дні

Ст. 107 КЗпП

Про індексацію заробітної плати (заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку)

Ст. 95 КЗпП,
Закон № 491

Про компенсації працівникам втрати частини доходів у
зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати
(компенсація втрати частини доходу у зв’язку з порушенням строку виплати заробітної плати проводиться в
разі затримки її виплати на один і більше календарних
місяців)

Закон № 2050

приємствах будь-якої форми власності та господарювання, які використовують найману працю і
мають право юридичної особи.

Колективний договір
Відповідно до чинного законодавства (ст. 97
КЗпП та ст. 15 Закону про оплату праці) колективний договір — це основний нормативний акт на
підприємстві, в якому закріплено умови та розміри оплати праці. Якщо колективного договору на
підприємстві не укладено, власник зобов’язаний
погодити ці питання з профспілкою, що представляє інтереси більшості працівників, а за умови
його відсутності — з іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом.
Колективний договір укладається на основі
чинного законодавства, прийнятих сторонами
зобов’язань із метою регулювання виробничих,
трудових і соціально-економічних відносин і
узгодження інтересів трудящих, власників або
уповноважених ними органів.
У колективному договорі відповідно до статті 7 Закону № 3356 встановлюються такі взаємні
зобов’язання сторін щодо оплати праці:
 міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці;
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 форми, системи, розміри заробітної плати
та інших видів виплат (доплат, надбавок, премій
тощо);
 нормування праці;
 гарантії, компенсації, пільги;
 умови зростання регулювання фондів оплати праці.
Слід зазначити, що умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників,
є недійсними (ст. 16 КЗпП).
Як бачимо, розділ колективного договору,
який регулює оплату праці, охоплює досить
широке коло питань. Тому в більшості випадків раціонально оформити його у вигляді
додатка до колективного договору. Деякі
норми, які необхідно відобразити в колективному договорі в розділі «Оплата праці»,
наведені в таблиці вище.
Крім того, окремими додатками до колективного договору за необхідності можуть бути
оформлені, зокрема: положення про преміювання; положення про виплату винагород (за видами
винагород); положення про доплати й надбавки;
положення про відрядження; положення про
відпустки тощо.
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Положення про структурні підрозділи
Положення про структурні підрозділи підприємства є необхідним елементом механізму
формування на ньому системи оплати праці. Воно
визначає статус кожного відділу (служби), відображає його місце в системі управління, показує
його внутрішню організацію. На підставі такого
Положення складається штатний розпис відділу
(служби) та посадові інструкції працівників.
Положення розробляються з урахуванням
розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 ДКХП.

Структура та штатна чисельність
Відповідно до пункту 3 статті 64 ГКУ підприємство самостійно визначає свою організаційну
структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Затвердження такого
документа може бути передбачено статутом
підприємства.
У документі, який встановлює структуру та
штатну чисельність підприємства, в розрізі структурних підрозділів визначаються найменування
професій (посад) та їх чисельність без наведення
розмірів тарифних ставок і окладів. Він є базою
для розробки відповідних положень про відділи
та структури штатного розпису.

Штатний розпис
На підставі Положення про структурні підрозділи та визначеної структури й штатної чисельності складається штатний розпис підприємства. Його
можна визначити як внутрішній нормативний
документ, що містить перелік посад (професій),
передбачених на підприємстві, із зазначенням
посадових окладів за цими посадами.
КЗпП такого терміна, як «штатний розпис»,
не містить. Але в статті 40 КЗпП передбачено,
що трудовий договір з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу, зокрема, може
бути розірваний у разі скорочення чисельності
або штату працівників. А скорочення штату
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працівників без наявності штатного розпису
відбуватися не може.
Затвердження штатного розпису на підприємстві є обов’язковим, і відсутність останнього
слід вважати порушенням вимог законодавства
про працю, за яке роботодавець може нести як фінансову — штраф у розмірі мінімальної заробітної
плати (ст. 262 КЗпП), так і адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 30 до 100 нмдг (від
510 до 1700 грн) відповідно до частини першої
статті 41 КУпАП (див. лист Мінпраці від 27 червня
2007 р. № 162/06/187-07).
Для небюджетних підприємств типової форми
штатного розпису не встановлено, тому на таких
підприємствах правомірно розробляти його в
довільній формі.
Для бюджетних підприємств форма штатного
розпису затверджена наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що
застосовуються в процесі виконання бюджету»
від 28 січня 2002 р. № 57 (додаток 1), тому вони
повинні дотримуватися цієї форми. Підприємства
іншої форми власності можуть використовувати
її як зразок.
Штатний розпис розробляється за найменуваннями професій і посад, необхідних на підприємстві. Він може не містити графи по доплатах і
надбавках. Її відсутність більше відповідає призначенню штатного розпису як нормативного
документа, що не передбачає прізвищ працівників
для заміщення професій і посад, не враховує умов
праці за професіями й посадами та виконання
додаткової роботи окремими працівниками, особистих досягнень працівника в праці та підвищенні
професійного рівня.
Найменування професій і посад у штатному розписі з урахуванням норм, встановлених
пунктом 2.14 Інструкції № 58, мають відповідати
професійним назвам робіт, наведеним у КП.
До штатного розпису вносяться всі передбачені
на підприємстві професії й посади незалежно від
того, якими працівниками (основними чи сумісниками) ці професії й посади будуть зайняті. При
цьому за посадами, за якими передбачено утри-
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мання неповної одиниці, показується відповідна
частка штатної одиниці, наприклад, 0,5 одиниці.
Розміри тарифних ставок і посадових окладів
проставляються у штатному розписі з урахуванням визначення кваліфікаційного рівня (розрядів
робітників і категорій професіоналів та фахівців)
відповідно до додатків з оплати праці до колективного договору.

Розрахунок заробітної плати
Отже, на підставі колективного договору, в якому
визначено форму, систему оплати праці, розміри
заробітної плати, а також затвердженого штатного
розпису із зазначенням посадових окладів (тарифних ставок) за кожною посадою за результатами
відпрацьованого часу можна визначити розмір
основної зарплати окремого працівника.
Наступним етапом є розрахунок розміру додаткової зарплати відповідно до виданих наказів
про виплату доплат, надбавок та премій, встановлених на підставі колективного договору.
Далі враховуються інші заохочувальні та компенсаційні виплати згідно з нормами законодавства, що встановлюють відповідні гарантії,
або локальних норм, прийнятих на підприємстві
щодо оплати праці окремих категорій чи окремих
працівників відповідно до колективного договору
(п. 2.3 Інструкції № 5). Також визначають інші
виплати, що не належать до фонду оплати праці,
наприклад допомога по тимчасовій непраце
здатності (п. 3 Інструкції № 5), та включають їх до
загальної суми оплати праці працівника.
І, нарешті, визначають загальний розмір зар
плати, виключають виплати, які до неї не входять,
порівнюють його з мінімальною зарплатою та, за
необхідності, проводять доплату до мінімальної.
Під час визначення складу зарплати слід користуватися Інструкцією № 5, адже в разі віднесення
деяких виплат до складу основної, додаткової
зарплати чи інших заохочувальних та компенсаційних виплат можуть виникати труднощі.
Наприклад, гонорари штатним працівникам ре-
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дакцій газет, журналів, інших засобів масової
інформації, видавництв, установ мистецтва, що
нараховуються за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на
цьому підприємстві, належать до складу основної
зарплати. У той же час нерідко вважають, що такі
виплати слід було б враховувати як додаткову
зарплату. А відсоткові або комісійні винагороди,
виплачені додатково до тарифної ставки (окладу,
посадового окладу), включають до складу додаткової зарплати, а не до заохочувальних виплат.
Визначивши всі складові оплати праці, розраховують загальну суму виплат по кожному
працівнику та загалом по підприємству. Із цих сум
надалі здійснюватимуться необхідні нарахування
та відрахування податків, зборів та обов’язкових
платежів.

Доплати й надбавки та преміювання
Крім основної заробітної плати, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і
відрядних розцінок для робітників та посадових
окладів для службовців, для працівників можуть
бути передбачені виплати, що входять до складу
додаткової заробітної плати у вигляді доплат,
надбавок, гарантійних та компенсаційних виплат,
визначених чинним законодавством, а також премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань
і функцій (див. Інструкцію № 5).
За функціональним призначенням доплати
й надбавки є самостійними елементами заробітної плати, які призначені для компенсації
істотних відхилень від нормальних умов праці
та не враховані в тарифних ставках і посадових
окладах. Наказом затверджуються розміри
постійних доплат і надбавок працівникам підприємства, які встановлюються положеннями колективного договору та змінюються
відповідно до чинного законодавства. Якщо
доплати й надбавки зменшуються в розмірі
або скасовуються, про це працівники мають
бути повідомлені не пізніше ніж за два місяці
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Додаток 1
Зразок типового штатного розпису
ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС		
на _____ рік				
___________________________		
				

ЗАТВЕРДЖУЮ
штат у кількості _______ штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати
__________ гривень
____________________________________

				

__________________

_______________

(підпис керівника)

(ініціали і прізвище)

(назва установи)

(посада)

			
		
_____________________________________
		

№
з/п

Назва
Кількість
структур- штатних
ного підпосад
розділу та
посад

Керівник

Посадовий
оклад
(грн)

Надбавки
(грн)

_________________
(підпис)

Керівник бухгалтерської служби /
начальник планово-фінансового
_________________
підрозділу
(підпис)

(число, місяць, рік)
М. П.

Доплати (грн)

Фонд
Фонд зазаробітної робітної
плати на плати на  
місяць
_____ рік
(грн)
(грн)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

_____________________________
(ініціали і прізвище)

	 
М. П.
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(ст. 103 КЗпП). Розглянемо докладніше, що ж
таке надбавки та доплати.
Надбавки — це додаткові виплати понад
основну заробітну плату за виконання посадових
обов’язків у відпрацьований час, що враховують
особисті досягнення в праці та в кваліфікаційному вдосконаленні. Надбавки можуть бути тільки
персональними.
Доплати — це додаткові виплати понад
основну заробітну плату за виконання посадових
обов’язків у відпрацьований час, що враховують
додаткову роботу, а також умови і режими праці.
Доплати можуть бути персональними (якщо виконання додаткових робіт виходить за межі прямих
обов’язків) або встановлюватися для певного кола
працівників залежно від загальних для них умов
і режимів роботи.
Шляхом встановлення надбавок і персональних доплат реалізується право підприємства на
підвищення заробітної плати окремим працівникам, коли можливості її підвищення за рахунок
тарифних виплат (окладів і тарифних ставок) без
порушення сформованих міжкваліфікаційних
співвідношень в оплаті праці вже вичерпані. Установлюючи доплати певному колу працівників з
урахуванням загальних для них умов і режимів
роботи (не персональних доплат), підприємство
виконує обов’язок, передбачений нормами законодавства.
Надбавки та доплати поділяються на законодавчо гарантовані та нормативно обумовлені
(постанови уряду, угоди та договори). Надбавки
та доплати, передбачені законодавством (як
обов’язок, а не право власника здійснювати відповідні виплати), згідно зі статтею 12 Закону
про оплату праці є мінімальними державними
гарантіями. Вони не можуть знижуватися угодами,
колективними або трудовими договорами.
Чинне законодавство, що визначає умови й
порядок встановлення надбавок і доплат, включає в себе законодавство України та нормативні
акти колишнього Союзу РСР, які не суперечать
Конституції та законам України. Законодавством
України, зокрема, передбачені доплати за роботу
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з важкими та шкідливими умовами праці (ст. 100
КЗпП), за суміщення професій (посад) та за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників
(ст. 105 КЗпП), за роботу в надурочний час (ст. 106
КЗпП). До інших доплат, установлених законодавством України, наприклад, належать: доплата
інспектору з кадрів за ведення на підприємстві
військового обліку (Порядок № 921), доплата
фахівцям за керівництво виробничим навчанням
та виробничою практикою учнів професійнотехнічних навчальних закладів (Порядок № 992).
Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення
обсягу виконуваних робіт в частині визначення
понять регулюються Постановою № 1145.
В Україні також мають юридичну силу типові
й галузеві переліки робіт з важкими та шкідливими умовами праці, під час роботи на яких
працівникам можуть встановлюватися доплати за
умови праці, і положення про оцінку умов праці
на робочих місцях, затверджені Держкомпраці та
галузевими міністерствами Союзу РСР.
Нормативно обумовлені доплати й надбавки
встановлюються за нормами генеральної, галузевих (регіональних) угод. До переліку найбільш
застосовуваних надбавок і доплат (у т. ч. персональних) цієї категорії належать надбавки за високі досягнення в праці, за виконання особливо
важливої роботи на певний строк, за класність
водіям, машиністам транспортних засобів, за високу професійну майстерність. До персональних
доплат, зокрема, належать доплати за суміщення
професій або посад, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, за виконання
обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за
керівництво бригадою; до доплат, призначених
для певної категорії працівників, — доплати за
роботу з важкими та шкідливими умовами праці,
за роботу з ненормованим робочим днем водіям
легкових автомобілів, за роботу у вечірній час,
за роботу в нічний час, за інші властиві окремим
галузям і виробництвам умови та режими праці.
Крім доплат і надбавок працівникам можуть
виплачуватися премії.
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Для застосування в оплаті праці
надбавок, доплат і премій
доцільно уточнити їх
функціональні призначення, міру
правової захищеності, місце в
структурі фонду заробітної
плати, законодавче забезпечення
та документальне оформлення
Премія — основний вид додаткової, понад
основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їх трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками
та умовами оцінки цих результатів, визначеними
підприємством (пп. 9.1 п. 9 розділу ІІ Методичних
рекомендацій № 23).
Преміальні виплати не регулюються ні законодавством, ні нормами угод (генеральних,
галузевих, регіональних) на невиробничому
рівні.
Локальні нормативні документи, тобто положення, що визначають відповідно до статті 97
КЗпП порядок встановлення на підприємстві надбавок, доплат і премій, — це відповідні додатки
до колективного договору. У разі відсутності
колективного договору це додатки з такими ж
положеннями до організаційного наказу по підприємству, погодженого з виборним органом
первинної профспілкової організації або з іншим
уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом.
Премія за визначеними показниками виплачується в певних розмірах у межах кошторису,
передбаченого на ці цілі. Встановлення надбавок,
доплат і премій оформлюється наказами по підприємству.
Доплати, надбавки та премії впроваджують як
засіб матеріального стимулювання праці працівників підприємства.
Система матеріального стимулювання праці — це сукупність основних та додаткових по-
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казників оцінки колективних та індивідуальних
результатів праці, за якою працівникам здійснюються різні виплати заохочувального характеру понад основну заробітну плату з метою
використання їх матеріальної зацікавленості для
підвищення продуктивності, ефективності та конкурентоспроможності виробництва (Методичні
рекомендації № 23).
Для застосування в оплаті праці надбавок, доплат і премій доцільно уточнити їх функціональні
призначення, міру правової захищеності, місце в
структурі фонду заробітної плати, законодавче
забезпечення та документальне оформлення.
Умови запровадження та розміри надбавок,
доплат і премій встановлюються підприємствами в колективному договорі з дотриманням
норм і гарантій, передбачених законодавством,
генеральною, галузевими (міжгалузевими) і
територіальними угодами (ст. 15 Закону про
оплату праці). Такі умови, порядок надання та
розміри в законодавчо визначених межах можуть встановлюватися окремими положеннями
(наприклад, положенням про преміювання,
положенням про доплати та надбавки), які є
складовими колдоговору. Виплата здійснюється
за наказами керівника по підприємству.
Надбавки, доплати та премії як складові в
структурі заробітної плати визначені Інструкцією
№ 5. Зокрема, до фонду додаткової заробітної
плати включаються:
 надбавки та доплати в розмірах, передбачених чинним законодавством (пп. 2.2.1 Інструкції
№ 5) за:
суміщення професій (посад);
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника;
роботу у важких та шкідливих й особливо
важких та особливо шкідливих умовах праці;
інтенсивність праці;
роботу в нічний час;
керівництво бригадою;
високу професійну майстерність;
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класність водіям (машиністам) транспортних
засобів;
високі досягнення у праці, у т. ч. державним
службовцям;
виконання особливо важливої роботи на певний строк;
знання та застосування в роботі іноземної
мови;
допуск до державної таємниці;
дипломатичні ранги, персональні звання посадових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів;
науковий ступінь;
нормативний час пересування в шахті (копальні) від ствола до місця роботи та назад працівників, постійно зайнятих на підземних роботах;
роботу на територіях радіоактивного забруднення;
інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату
до розміру мінімальної заробітної плати;
 премії та винагороди, у т. ч. за вислугу
років, що мають систематичний характер,
незалежно від джерел фінансування (окрім
винагород та заохочень, що виплачуються
раз на рік або мають одноразовий характер,
вказаних у пп. 2.3.2 Інструкції № 5) (пп. 2.2.2
Інструкції № 5).
Також фонд оплати праці включає інші заохочувальні та компенсаційних виплати, до
яких належать винагороди та премії, які мають
одноразовий характер, компенсаційні та інші
грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які
провадяться понад установлені зазначеними
актами норми. До них належать, зокрема, винагороди та заохочення, що здійснюються раз на
рік або мають одноразовий характер (пп. 2.3.2
Інструкції № 5).

Доплати й надбавки для різних
категорій
Доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) — це виплати понад оплату
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Надбавки, доплати та премії як
складові в структурі заробітної
плати визначені Інструкцією № 5
за виконання посадових обов’язків у робочий
час, що враховують додаткову роботу, а також
умови та режими праці. Доплати можуть бути
персональними (за виконання працівником
додаткових робіт, що виходять за межі його
прямих обов’язків) і встановленими для певного кола працівників залежно від загальних
умов і режимів роботи.
Надбавки до тарифних ставок (окладів,
посадових окладів) — це виплати понад оплату
за виконання посадових обов’язків у робочий
час, що враховують особисті досягнення в праці
та кваліфікаційному вдосконаленні. Надбавки
можуть бути лише персональними.
Ці дві складові заробітної плати мають загальне призначення — збільшувати заробітну
плату працівника. Але їх мета дещо відрізняється. Наприклад, якщо працівник виконує
обов’язки, які не передбачені трудовим договором, — поєднує кілька посад чи працює, то
роботодавець зобов’язаний виплачувати йому
доплату відповідно до норм чинного законодавства, компенсуючи збільшення обсягу робіт та
витрачений час. Надбавка ж виплачується, якщо
роботодавець забажав відзначити досягнення
працівника. Наприклад, це може бути надбавка
за високий рівень кваліфікації чи професійну
майстерність.
Тож основна відмінність доплати в тому, що
вона носить переважно компенсаційний характер,
а надбавка — стимулюючий.
Доплати й надбавки до заробітної плати
класифікуються за ознакою сфери трудової
діяльності. Так, розрізняють доплати, які засто
совують:
 у всіх сферах діяльності;
 тільки в окремих сферах діяльності.
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Наприклад, у всіх сферах діяльності застосовують доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, суміщення професій (посад), за роботу в надурочний чи нічний
час тощо. Водночас такі виплати, як доплати
за роботу у важких і шкідливих умовах праці,
за роботу з ненормованим робочим днем чи
надбавка за класність водіям, встановлюють у
певних сферах діяльності.
Щодо сутності надбавок до заробітної плати
варто наголосити, що вони мають бути чітко
вираженого стимулюючого характеру і завжди
пов’язуються з діловими якостями конкретного
працівника. Найчастіше використовуються надбавки до заробітної плати за:
 високу професійну майстерність робітників;
 високі досягнення службовців у праці;
 вислугу років (трудовий стаж);
 виконання особливо важливої роботи (на
певний строк);
 знання й використання в роботі іноземних
мов.
Чинне законодавство, що передбачає надбавки
та доплати, включає законодавство України та
нормативні акти СРСР, що не суперечать Конституції та законам України.
КЗпП регулюються такі доплати:
 за роботу у важких і шкідливих умовах праці
(ст. 100 КЗпП);
 за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників
(ст. 105 КЗпП);
 за роботу в надурочний час (ст. 106 КЗпП);
 за роботу в нічний час (ст. 108 КЗпП).
Доплати за суміщення професій (посад),
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт у частині
визначення понять і переліку керівних працівників підприємств, яким ці доплати не можуть
встановлюватися, регулюються Постановою
№ 1145. До інших надбавок і доплат, передбачених законодавством України, належать,
наприклад: доплата інспектору з кадрів за
ведення на підприємстві військового обліку
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(Порядок № 921), за роз’їзний характер робіт
(Постанова № 490).

Встановлення доплат і надбавок
працівникам бюджетної сфери
Під час встановлення видів та розмірів доплат
і надбавок для працівників бюджетної сфери слід
керуватися Постановою № 1298 (для працівників
окремих галузей бюджетної сфери).
Окремі умови оплати праці працівників
закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення затверджені Наказом
№ 308/519, працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ — Наказом
№ 557 тощо. Зазначеними нормативними документами визначено граничні розміри доплат
та надбавок. Конкретні ж їх розміри встановлюються керівниками бюджетних установ у межах
фонду заробітної плати, що затверджується в
кошторисах, та в межах асигнувань на оплату
праці — для державних службовців. Якщо бюд
жетна установа є підвідомчою, то граничний
розмір доплат та надбавок маже встановлюватися міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади, а також галузевими
академіями наук.
У таблиці на с. 43 наведено види та граничні
розміри доплат відповідно до Постанови № 1298
та Постанови № 268.
Розглянемо порядок встановлення найпоширеніших доплат і надбавок.

Доплата за суміщення професій (посад)
Визначення поняття «суміщення професій
(посад)» наведено в Інструкції Держкомпраці,
Міністерства фінансів СРСР і ВЦРПС «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від
14 травня 1982 р. № 53-ВЛ та передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим договором,
додаткової роботи за іншою професією (посадою) в межах робочого часу за основною
роботою на одному й тому самому підприємстві, установі, організації за згодою працівника
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Види доплат і надбавок, що встановлюються працівникам бюджетних установ
згідно з чинним законодавством

Види доплат і надбавок

Відповідно до Постанови № 1298
(працівникам окремих галузей
бюджетної сфери)

1

2

За виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника

Надається працівникам бюджетної сфери в розмірі до 50 %
посадового окладу (тарифної ставки). Доплата не встановлюється керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх
За суміщення професій (посад)
заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ,
За розширення зони обслуговування закладів та організацій, їх заступникам
або збільшення обсягу виконуваних
робіт
Встановлюється в розмірі до 40 % годинної тарифної ставки
(посадового окладу), якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 22 до 6 години. Підвищений
розмір доплати встановлено Умовами оплати праці працівників
закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими Наказом № 308/519, у розмірі 50 %
годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину
роботи в нічний час. Доплата надається працівникам, зайнятим
наданням екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги,
За роботу в нічний час
водіям санітарних автомобілів швидкої, невідкладної медичної
допомоги, які є в штаті, а також тим, хто працює у відділеннях
(палатах) анестезіології та інтенсивної терапії, для новонароджених дітей, у пологових (акушерських) відділеннях. Перелік посад
та підрозділів, за роботу в яких проводяться доплати, затверджується керівником закладу за погодженням з профспілковим
комітетом. Він не підлягає щорічному перезатвердженню, а в
разі потреби до нього можуть вноситися зміни та доповнення в
такому самому порядку

Доплата за вчене звання
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Професора — у граничному розмірі 33 % посадового окладу
(ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового співробітника — у граничному розмірі 25 % посадового окладу (ставки
заробітної плати). Встановлюється, якщо діяльність працівників
за профілем збігається з наявним вченим званням.
За наявності в зазначених працівників двох або більше вчених
звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням. Відповідність звання профілю діяльності працівника визначається
керівником
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1

Доплата за науковий ступінь

Доплата за використання в роботі
дезінфікувальних засобів
Доплата водіям автотранспортних засобів за ненормований робочий день
Надбавка за ранг державного службовця, дипломатичний ранг, спеціальне звання
Надбавка за особливий характер
роботи та інтенсивність праці
Надбавка за високі досягнення в
праці або за виконання особливо
важливої роботи
Надбавка за складність, напруженість у роботі
Надбавка за знання та використання
в роботі іноземної мови
Надбавка за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
«народний»,«заслужений»
Надбавка за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений
майстер спорту», «майстер спорту
міжнародного класу», «майстер
спорту»

2
Доктора наук — у граничному розмірі 25 % посадового окладу
(ставки заробітної плати); кандидата наук — у граничному розмірі
15 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Встановлюються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з
наявним науковим ступенем. За наявності двох наукових ступенів
доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається керівником
Встановлюється в розмірі 10 % посадового (місячного) окладу
Встановлюється в розмірі 25 % тарифної ставки за відпрацьований час
Встановлюється в розмірі до 50 % посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки). Граничний розмір надбавок за
високі досягнення в праці, виконання особливо важливої роботи,
складність та напруженість у роботі для одного працівника не
повинен перевищувати 50 % посадового окладу. Таке обмеження
не поширюється на працівників національних закладів (установ).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи та порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються
За знання однієї європейської — 10 %, однієї східної, угрофінської або африканської — 15 %, двох і більше мов — 25 %
посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не
встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття
посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом
Надається в розмірі 40 %, 20 % посадового окладу (ставки
заробітної плати)
Надається в розмірі 20 %, 15 %, 10 % посадового окладу.
Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються
працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох
або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим)
званням.
Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
установи, закладу або організації

Надбавка за вислугу років
Надбавки за класність водіям
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II класу — 10 %, водіям I класу — 25 % установленої тарифної
ставки за відпрацьований час
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і якщо це економічно доцільно та не призводить
до погіршення якості виконуваних обов’язків.
Суміщувана посада (робоче місце за відповідною професією) має бути передбачена в штатному
розписі, але залишатися вакантною. За відсутності
вакансії встановити доплату за суміщення професій (посад) неможливо.
Рішення про конкретний розмір доплати прий
мається керівником підприємства залежно від
складності, характеру, обсягу виконуваних робіт,
витрат основного робочого часу.
Встановлення суміщення з виплатою доплат
можливе:
 за узгодженням з працівником (за його
заявою). Скасування або зменшення розміру
доплат можуть бути проведені відповідно до статті 103 КЗпП з повідомленням працівника про це
не пізніше ніж за два місяці (ст. 103, 105 КЗпП);
 як зміна істотних умов праці без поперед
нього узгодження з працівником за ініціативою
адміністрації в порядку, встановленому частиною
третьою статті 32 КЗпП.
Доплати можуть установлюватись кільком
працівникам у розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою в межах економії за
посадовим окладом (ставкою заробітної плати)
відсутнього працівника (лист Міністерства праці
та соціальної політики України від 25 березня
2010 р. № 319/13/84-10).

Доплата за виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника
Такий вид доплати проводиться, якщо працівник виконує обов’язки тимчасово відсутнього
працівника без звільнення від своєї основної роботи (ст. 105 КЗпП).
Доплата за виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника здійснюється в разі відсутності тих самих категорій персоналу внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування
у відпустці без збереження заробітної плати,
у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами,
у частково оплачуваній відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку
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чи у відпустці без збереження заробітної плати
тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною
шестирічного віку. У листі від 12 січня 2009 р.
№ 22/13/84-09 Мінпраці пояснило, що під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи
слід розуміти заміну працівника, відсутнього у
зв’язку з хворобою, відрядженням, відпусткою
тощо, коли відповідно до чинного законодавства
за ним зберігається робоче місце (посада).
Умови застосування доплати не встановлені.
Але Мінпраці неодноразово наголошувало,
що така доплата здійснюється під час заміни
працівника, за яким зберігається робоче місце.
Доплата за виконання обов’язків тимчасово
відсутніх працівників встановлюється керівником за згодою працівника у відповідному
наказі. Робота має виконуватися протягом
установленої тривалості робочого часу та якщо
це економічно виправдано й не призводить до
погіршення роботи за основною посадою. Зазначимо, що рішення про конкретний розмір
доплати приймає керівник залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт,
витрат основного робочого часу.
Слід також зауважити, що цю доплату можна
встановлювати й кільком працівникам, але в
межах встановленої економії — у межах посадового окладу тимчасово відсутнього працівника
відповідних галузей бюджетної сфери та до 50 %
посадового окладу тимчасового відсутнього
працівника — для державних службовців.
Також потрібно зазначити, що в державних
службовців доплата за виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника можлива
й у розмірі різниць в окладах, якщо обов’язки
виконуються за тимчасово відсутнього керівника або його заступника. При цьому виконуючі обов’язки працівники не можуть обіймати
посади їх заступників. Доплата в сумі різниці
в окладах здійснюється, виходячи саме з розмірів окладів, без урахування будь-яких інших
доплат та надбавок.
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Оплати за роботу в нічний час
Законодавчі норми щодо встановлення цих доплат
визначені КЗпП:
 нічним вважається час з 10-ї години вечора
до 6-ї години ранку (ст. 54 КЗпП);
 відповідно до статті 108 КЗпП робота в
нічний час (ст. 54 КЗпП) оплачується в підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною,
галузевою (регіональною) угодою та колективним
договором, але не нижче 20 % тарифної ставки
(окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
Договірні норми зі встановлення доплат за
роботу в нічний час можуть визначатися генеральною та галузевою (регіональними) угодами
та затверджуються колдоговором.

Тривалість роботи в нічний час
Нічним вважається час з 10 години вечора
до 6 години ранку (ст. 54 КЗпП). У разі роботи в
нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило
не поширюється на працівників, для яких уже
передбачено скорочення робочого часу (п. 1 та 2
частини першої ст. 51 КЗпП).
Зверніть увагу, що під час роботи в нічний час може скорочуватися лише тривалість
зміни, а тижнева норма годин робочого часу
не скорочується. Тобто в одну ніч тривалість
роботи може бути зменшена на одну годину, а
через декілька днів тривалість роботи в денний
час має бути продовжена на цей же час. Тому
скорочення тривалості роботи в нічний час
провадиться в межах установленого працівнику
режиму робочого часу. Графіки змінності мають забезпечити відпрацювання 40-годинного
робочого тижня. Крім того, тривалість роботи
не скорочується, якщо працівник прийнятий
для роботи лише в нічні зміни.
Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних
виробництвах, а також на змінних роботах за
шестиденного робочого тижня з одним вихідним
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днем. У табелі обліку використання робочого
часу робляться відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані за місяць години,
у т. ч. нічні години роботи.

Оплата праці
За роботу в нічний час працівники отримують підвищену оплату, яка належить до державних норм з оплати праці, що є обов’язковими
для застосування підприємствами усіх форм
власності та фізичними особами, які використовують найману працю.
Відповідно до статті 108 КЗпП робота в
нічний час оплачується в підвищеному розмірі,
встановленому генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором,
але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за
кожну годину роботи в нічний час.
Тобто розмір доплати за роботу в нічний
час підприємство має визначати самостійно,
але він має бути не нижчим 20 % тарифної
ставки (окладу) за кожну годину роботи в цей
час (див. лист Мінсоцполітики від 18 червня
2013 р. № 512/13/155-13).
Приклад
Працівник з погодинною оплатою
праці відпрацював протягом серпня 2018 р.
48 нічних годин. Місячний оклад працівника
становить 6100 грн. Норма робочого часу
в серпні — 175 год. На підприємство поширюється дія Генеральної угоди. Розрахуємо
розмір оплати праці працівника за серпень
2018 р.:
— оплата праці за роботу в нічні години
становить:
6100 грн ÷ 175 год. × 48 год. × 35/100 =
= 585,60 грн;
— загальна сума зарплати за серпень
2018 р. дорівнює:
6100 грн + 585,60 грн = 6685,60 грн.
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Якщо на підприємство поширюється дія Генеральної угоди, працівникам здійснюється доплата
в розмірі:
 20 % годинної тарифної ставки (окладу,
посадового окладу) за кожну годину роботи у
вечірній час (з 18 до 22 години — за багатозмінного
режиму роботи);
 35 % годинної тарифної ставки (посадового
окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
Для визначення годинної тарифної ставки
необхідно місячний оклад працівника поділити
на місячну норму тривалості робочого часу за
відповідний місяць, затверджену правилами
внутрішнього трудового розпорядку для певного
підрозділу (працівника).

Оплата надурочних робіт
Надурочними роботами вважаються роботи
понад установлену тривалість робочого часу
(ст. 52, 53 і 61 КЗпП). Нормальна тривалість
робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Однак підприємства
під час укладення колективного договору можуть установлювати меншу норму тривалості
робочого часу (ст. 50 КЗпП). Крім того, певним
категоріям працівників може бути встановлена
скорочена тривалість робочого часу.
Отже, нормальна тривалість робочого часу
працівників на кожному підприємстві, в установі
та організації (далі — підприємство) визначається колдоговором та правилами внутрішнього
трудового розпорядку, які ухвалюються на
загальних зборах трудового колективу. Якщо
працівник відпрацював більше норми, встановленої згаданими документами, то години, відпрацьовані понад нормальну тривалість робочого
часу, вважатимуться надурочними.
Власник або уповноважений ним орган має
вести облік надурочних робіт кожного працівника. Виконання роботи понад норму робочого
часу має бути відображене в табелі обліку використання робочого часу.
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Увага!
Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин
протягом двох днів підряд і 120 годин на
рік (ст. 65 КЗпП).

Залучення до надурочних робіт
Слід пам’ятати, що надурочні роботи, як
правило, не допускаються. Вони можуть провадитися лише з дозволу профспілки підприємства (ст. 64 КЗпП).
Отже, власник або уповноважений ним орган
може застосовувати надурочні роботи лише у
виняткових випадках, що визначаються законодавством, зокрема частиною третьою статті
62 КЗпП. А саме:
 під час проведення робіт, необхідних для
оборони країни, а також для відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії та
негайного усунення їх наслідків;
 у разі проведення громадсько необхідних
робіт із водопостачання, газопостачання, опалення,
освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку — для
усунення випадкових або несподіваних обставин,
які порушують правильне їх функціонування;
 за необхідності закінчити розпочату роботу,
яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не
могла бути закінчена в нормальний робочий час,
коли припинення її може призвести до псування
або загибелі державного чи громадського майна,
а також у разі необхідності невідкладного ремонту
машин, верстатів або іншого устаткування, коли
несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих;
 у разі необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або
усунення простою рухомого складу чи скупчення
вантажів у пунктах відправлення і призначення;
 для продовження роботи в разі нез’явлен
ня працівника, який заступає, коли робота не
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допускає перерви; в цих випадках власник або
уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів щодо заміни змінника іншим
працівником.
Забороняється залучати до надурочних робіт:
 вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком
до трьох років (ст. 176 КЗпП);
 осіб, молодших 18 років (ст. 192 КЗпП);
 працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах
без відриву від виробництва, в дні занять (ст. 220
КЗпП).
Законодавством можуть бути передбачені й
інші категорії працівників, яких забороняється
залучати до надурочних робіт. Залучати до над
урочних робіт лише за їх згодою дозволяється:
 жінок, які мають дітей віком від трьох до
14 років або дитину з інвалідністю (ст. 177 КЗпП);
 осіб з інвалідністю за умови, що це не супе
речить медичним рекомендаціям (ст. 172 КЗпП).

Оплата надурочних робіт
Робота в надурочний час оплачується відповідно до статті 106 КЗпП:
 за погодинною системою оплати праці
робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки;
 за відрядною системою оплати праці за
роботу в надурочний час виплачується доплата
в розмірі 100 % тарифної ставки працівника
відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, — за всі відпрацьовані надурочні години;
 у разі підсумованого обліку робочого часу
оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад установлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами
першою та другою статті 106 КЗпП.

Надурочні роботи та підсумований облік
Підсумований облік робочого часу — це
спеціальний порядок обліку робочого часу, за
якого на безперервно діючих підприємствах,
а також в окремих виробництвах, цехах, діль-
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ницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де
за умовами виробництва (роботи) не може
бути дотримана встановлена для цієї категорії
працівників щоденна чи щотижнева тривалість
робочого часу. Його введення допускається за
погодженням із профспілкою підприємства
для того, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального
числа робочих годин згідно зі статтями 50 і 51
КЗпП (ст. 61 КЗпП).
За підсумованого обліку робочого часу наприкінці кожного місяця здійснюється нарахування працівникам належної їм заробітної
плати згідно з чинними умовами оплати праці:
нарахування основної заробітної плати, доплат
і надбавок, у т. ч. за роботу в нічний час, роботу
у святкові й неробочі дні тощо. Оплата за всі
години надурочної роботи провадиться в кінці
облікового періоду.
Робота понад норму робочого часу, передбачену графіком в окремі дні, тижні, місяці
облікового періоду, у разі збереження норми
за обліковий період у цілому не є надурочною.
Переробіток норми робочого часу, що виникає
в окремі дні за підсумованого обліку, може
компенсуватися додатковими днями відпочинку або відповідним зменшенням тривалості
роботи в інші дні облікового періоду (п. 10
Методичних рекомендацій № 138).
Загальна кількість надурочних годин за
обліковий період визначається як різниця між
фактично відпрацьованим часом і нормою
годин за цей період. Під час підрахунку нормального числа робочих годин з облікового
періоду виключаються дні, які за графіком або

Увага!
Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.
Роботодавець зобов’язаний оплатити працівникові надурочні роботи (ст. 106 КЗпП).
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розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник, відповідно до законодавства, був звільнений від виконання трудових
обов’язків у зв’язку з відпусткою, виконанням
державних або громадських обов’язків, тимчасовою непрацездатністю тощо.

Види надбавок
Надбавки за ранг державним
службовцям
Доплата за ранг провадиться відповідно до
рангу, присвоєного державному службовцю.
Ранги державним службовцям присвоюються
в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації
та результатів роботи.
Система надбавок визначена Постановою
№ 306. Надбавка за ранг встановлюється з дня
його присвоєння. Державному службовцю,
який працює неповний робочий день (тиждень),
надбавка за ранг виплачується пропорційно
відпрацьованому часу. Особам, які призначені
на посади державних службовців зі строком
випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у
період випробування виплачується відповідно
до цього рангу (п. 2 Постанови № 306).
Розміри надбавок за ранги державних службовців затверджено Постановою № 15 та встановлені у фіксованих сумах відповідно до присвоєного рангу держслужбовця.

Надбавка за вислугу років
Надбавка за вислугу років залежить від стажу
державної служби, який визначається відповідно
до Порядку № 229. Надбавка встановлюється
відповідно до статті 52 Закону про державну
службу. Надбавка за вислугу років на державній
службі встановлюється на рівні 3 % посадового
окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не
більше 50 % посадового окладу. Розмір надбавки
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за ранг державного службовця визначається
КМУ під час затвердження схеми посадових
окладів на посадах державної служби. Державним службовцям, у яких протягом календарного
місяця виникло право на підвищення надбавки
за вислугу років на державній службі, розмір
надбавки змінюється з дня набуття права на
підвищення.

Надбавка за високі досягнення в праці
або напруженість у роботі
Надбавки за високі досягнення в праці встановлюються залежно від конкретних завдань,
що стоять перед відповідним органом, у разі
сумлінного та якісного виконання працівником протягом певного періоду своїх посадових
обов’язків, професіоналізму, компетентності,
ініціативності та відсутності порушень виконавської й трудової дисципліни за наказом
керівника. Тобто надбавка за високі досягнення
в праці має постійний характер. Зазначимо, що
на практиці непоодинокими є випадки, коли
надбавки за високі досягнення або напруженість
у роботі встановлені у штатному розписі всім
без винятку працівникам. Застосовується така
надбавка у визначеному розмірі до наступного
бюджетного року. Вважаємо, що такий підхід не є правильним, оскільки напруженість у
роботі змінюється час від часу, та й досягнення
працівників не можуть бути постійними протягом року. Тому радимо не зловживати цією
надбавкою й запровадити механізм її установлення згідно з наказом керівника установи,
наприклад, щокварталу. У цьому разі в наказі
вказується відповідний період, протягом якого
діє надбавка, зазначається коло осіб, до яких
вона застосовується.
Зазначений вид надбавки передбачений і для
працівників різних галузей бюджетної сфери.
Для них також може встановлюватися надбавка за складність та напруженість у роботі.
Окрім того, що ці надбавки мають визначатися
в межах до 50 % посадового окладу працівника, загальний їх розмір не може перевищувати
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50 % посадового окладу працівника, якому вони
встановлюються.

Надбавка за знання та використання в
роботі іноземної мови
Такий вид надбавки працівника бюджетної
сфери не встановлюється тим працівникам, для
яких умовою зайняття посади є знання іноземної
мови. Таке обмеження не встановлено для держслужбовців та працівників госпрозрахункових
підприємств.
Критеріями для визначення використання
працівником іноземної мови можна вважати,
наприклад, спілкування без перекладача з іноземними громадянами, які звертаються з питань,
що належать до компетенції органу управління,
використання в роботі іноземної літератури тощо.
Порядок та розміри надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови доцільно
передбачати у відповідному положенні.

Надбавка за класність водіям
Надбавка за класність водіям встановлюється
на підставі присвоєної водієві кваліфікації відповідного класу та обчислюється у відсотках до
тарифної ставки водія за відпрацьований час.
Тобто незалежно від того, чи працював водій
на автотранспортному засобі. У разі відсутності
присвоєння класності у встановленому порядку
або документального її підтвердження надбавка
водію не може бути нарахована, адже в такому
разі немає підстав для її нарахування.
Отже, вище ми навели основні види доплат
та надбавок. Проте вони не є вичерпними. Міністерства та органи виконавчої влади можуть
встановлювати конкретні види доплат. Окремо
встановлюються доплати для працівників митної,
податкової служби, працівників нотаріату, прокуратури тощо.
Під час визначення права на застосування
тієї чи іншої доплати слід чітко дотримуватись вимог нормативних документів. Це в
обов’язковому порядку має бути оформлено
документально.
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Звернемо увагу, що всі перелічені вище
доплати та надбавки включаються до складу
фонду оплати праці відповідно до Інструкції
№ 5. Тому вони обов’язково враховуються
під час обчислення середнього заробітку, який
зберігається за працівниками відповідно до
чинного законодавства на час відпустки, за
період тимчасової непрацездатності, у разі
призначення пенсій та в інших випадках.

Системи преміювання на
підприємстві
Відповідно до Методичних рекомендацій № 23
премія — це основний вид додаткової, понад
основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їх
трудової діяльності та виробництва в цілому
за показниками та умовами оцінки цих результатів, визначеними підприємством. Тобто підприємство самостійно встановлює критерії, за
якими воно надаватиме премії, та умови оцінки
результатів праці для їх виплати.
Преміювання працівників може використовуватися для забезпечення показників господарської діяльності підприємства, наприклад,
для збільшення товарообігу чи прибутку. Водночас цей вид винагороди застосовують і за
досягнення високих результатів за окремими
напрямами розвитку підприємства (впровадження нових форм продажів, освоєння нових
видів продукції, залучення нових покупців
тощо).

Види премій
Залежно від призначення застосовуються такі
основні види премій:
 за основні результати виробничої, господарської, управлінської, фінансово-економічної
та науково-технічної діяльності;
 за впровадження нової техніки й технології;
 за економію сировини, матеріалів і енергоресурсів;
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 за збір, зберігання, переробку та здавання

вторинної сировини, різних матеріалів тощо;
 за виконання особливо важливих робіт і
завдань виробничого або управлінського характеру, пов’язаних з підвищенням ефективності
виробництва;
 за багаторічну та бездоганну працю до
ювілейних і пам’ятних дат.
Нормативними документами також визначені
види премій, що можуть надаватися підприємствами. Детальніше — на с. 41.

Критерії преміювання
Система преміювання має базуватися на комплексі певних показників, які свідчать про досягнення, виконання або перевиконання поставлених
цілей і завдань. Рекомендації № 23 пропонують
брати за основу два критерії — основні показники
преміювання та показники умов преміювання.
Перший критерій є базою для визначення розміру
премії, а другий — умов преміювання.
У свою чергу, умови преміювання можуть
поділятися на основні та додаткові. Наприклад,
якщо основні умови не виконані — премія не
виплачується, якщо не виконані додаткові —
розмір премії може бути знижений до 50 %.
Мінпраці рекомендує використовувати не
більше трьох основних показників, що визначають умови преміювання.
Методи розрахунку окремих показників діяльності підприємства, які враховуються під час
матеріального стимулювання праці працівників,
наведені в додатку Б до Методичних рекомендацій № 23.

Особливості законодавчого та
договірного регулювання премій
Якщо стосовно організації надбавок і доплат існує достатня законодавча база та норми
генеральної й галузевих угод, то щодо організації
преміювання спеціальні норми законодавчого
та договірного регулювання відсутні.
Статтею 12 Закону про оплату праці жодних
державних норм і гарантій у частині преміювання
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Підприємство самостійно
встановлює критерії, за якими воно
надаватиме премії, та умови
оцінки результатів праці для їх
виплати
не передбачено. Нормативним актом, який регулює преміювання на окремому підприємстві, є
додаток до колективного договору: положення
про преміювання. Правомірність наявності в
колективному договорі додатка про преміювання визначається статтею 7 Закону № 3356 і
статтею 13 КЗпП.

Порядок розробки положення про
преміювання
Підставою для нарахування та виплати будьяких видів премій є документально оформлена
домовленість між працівником та роботодавцем.
Положення про можливість та умови преміювання
працівників є невід’ємною частиною колективного договору, а конкретні показники та розміри
преміювання за кожною категорією працівників
затверджуються керівником за погодженням з
профспілковим органом підприємства або в одній
із складових частин положення про оплату праці,
або окремим положенням про преміювання.
Під час розробки на підприємстві положення
про преміювання можна скористатися численними типовими положеннями, затвердженими
органами державної виконавчої влади СРСР. Що
стосується вітчизняних методичних матеріалів, то
порядок преміювання працівників підприємств
визначений у Рекомендаціях № 44.
У Рекомендаціях № 44 встановлено порядок
розробки положень про преміювання робітників
(п. 4), систем преміювання керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців (пп. 7.1.1),
а також спеціальних систем преміювання працівників підприємств (п. 9). Проте для практичного
застосування з метою розробки положень про
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преміювання Рекомендації № 44 недостатньо
конкретні й універсальні.
Дієвою підмогою в розробці положень про
преміювання на підприємстві можуть бути Методичні рекомендації № 23. У них докладно
визначено порядок встановлення показників
преміювання та норми відповідних положень.
Під час розробки положення про преміювання
згідно з Методичними рекомендаціями № 23
визначається:
 мета та завдання, які має вирішувати система преміювання;
 показники преміювання (не більше трьох),
за які встановлюється певний розмір премії;
 розмір премії за виконання основних показників преміювання;
 показники (не більше трьох) умов преміювання;
 розмір зниження премії за невиконання
умов преміювання;
 категорії, групи (професії) працівників або
структурні підрозділи, яким за цією системою
нараховується та виплачується премія;
 порядок обліку показників преміювання;
 терміни нарахування та виплати премії;
 інші додаткові умови, пов’язані з непередбаченими обставинами, які можуть виникнути на
підприємстві незалежно від працівників;
 джерело преміювання (фонд оплати праці,
вільний залишок прибутку).
Для організації систем преміювання за результатами виробничої або управлінської діяльності,
як і для інших систем матеріального стимулювання праці, виділяють такі групи та категорії
працівників:
 керівні працівники управління (перший
керівник, головний інженер, їх заступники та помічники, головні фахівці та начальники провідних
відділів управління підприємства);
 працівники структурних підрозділів управління підприємства (провідні фахівці, фахівці та
молодші фахівці);
 працівники основних виробничих підрозділів (начальники цехів, дільниць, старші майстри,

52

майстри, провідні фахівці, фахівці та молодші
фахівці підрозділів основних цехів);
 працівники інших виробничих підрозділів
(за складом, наведеним для основних виробничих
підрозділів);
 працівники непромислової групи з обслуговування інфраструктури підприємства (проф
техучилища, дитячі садки, лікувальні установи
й установи відпочинку, гуртожитки, установи
харчування, торгівлі та інших видів житлово-побутового обслуговування працівників підприємства);
 крім того, можуть бути виділені окремі професійні групи фахівців (конструктори, технологи,
науковці тощо);
 робітники основних професій, зайняті в
основних виробничих структурних підрозділах;
 робітники, зайняті обслуговуванням основ
ного виробництва (ремонтно-налагоджувальний
персонал);
 робітники допоміжних цехів (дільниць),
зайняті забезпеченням виробництв підприємства (електроремонтний, черговий персонал,
персонал забезпечення підприємства різними
видами енергоресурсів, транспортними послугами тощо).
У Методичних рекомендаціях № 23 показники
й умови матеріального стимулювання керівників,
професіоналів, фахівців і технічних службовців
апарату управління та його структурних підрозділів визначаються, зважаючи на розподіл
структурних підрозділів підприємства за напрямами діяльності та показниками оцінки діяльності
підприємства та його служб.
Наприклад, якщо організацією та забезпеченням виробництва продукції (виконання робіт,
надання послуг) займаються виробнича та планово-економічна служби; служби матеріальнотехнічного постачання, зовнішньої та внутрішньої
кооперації (комплектації), технічного контролю
якості матеріалів, виробів і продукції; головні
фахівці та підлеглі їм служби; основні й допоміжні цехи та їх технічні й економічні підрозділи
(фахівці); транспортна служба підприємства, то
відповідно до Методичних рекомендацій № 23
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основними показниками оцінки діяльності підприємства, які використовуються для преміювання
працівників, можуть бути:
 обсяги товарної (чистої, нормативно-чистої
тощо) продукції, виконаних робіт, наданих послуг
у натуральному вираженні та в тисячах гривень;
 виробництво товарної (чистої, нормативночистої) продукції, виконання робіт, надання послуг
у встановленій номенклатурі;
 темпи зростання (зниження) або приросту
(падіння) обсягів товарної (чистої) продукції, виконаних робіт, наданих послуг у звітному періоді
у відсотках до попереднього періоду;
 рівень ритмічності виробництва продукції,
виконання робіт, надання послуг у звітному періоді;
 своєчасність забезпечення виробництва
сировинними, матеріальними, енергетичними
ресурсами та робочою силою;
 забезпечення безперебійної роботи виробничого устаткування.
Під час розробки положення про преміювання
слід керуватися не тільки цифрами, які свідчать
про високі кінцеві результати діяльності підприємства, а й ступенем участі кожного працівника в
досягненні таких показників. Тому для підвищення
зацікавленості кожного працівника в результатах
своєї праці доцільно передбачити індивідуальний
підхід до преміювання (роздільне преміювання)
за забезпечення кількісних і якісних показників.
Наприклад, для керівників і службовців такими
показниками можуть бути:
 підвищення рівня рентабельності;
 зниження рівня витрат обігу (собівартості)
порівняно з відповідним періодом попереднього
року;
 виконання умов укладених договорів з постачальниками товарів;
 зменшення простроченої дебіторської та
кредиторської заборгованості тощо.
Для преміювання продавців, контролерів-касирів, кухарів тощо можна скористатися такими
показниками:
 виконання та перевиконання плану по товарообігу, випуску готової продукції;
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У разі роздільного преміювання
загальний розмір премії
визначається з урахуванням
забезпечення виконання кожного
із встановлених показників і може
бути знижений за порушення
трудової та виробничої
дисципліни або за наявності
виробничих упущень
 дотримання високого рівня культури об-

слуговування;
 відсутність порушень правил торгівлі, санітарних норм.
Для робітників, зайнятих обслуговуванням
устаткування, вантажників, водіїв тощо можна
встановити преміювання в разі досягнення ними
таких показників:
 забезпечення своєчасного навантаження й
розвантаження товарів;
 скорочення часу простою транспортних
засобів під час вантажно-розвантажувальних
операцій;
 безаварійна робота;
 безперебійна та ритмічна робота устаткування;
 скорочення часу та витрат на обслуговування й ремонт устаткування.
У разі роздільного преміювання загальний
розмір премії визначається з урахуванням забезпечення виконання кожного із встановлених
показників і може бути знижений за порушення
трудової та виробничої дисципліни або за наявності виробничих упущень.
Колективна (бригадна) форма організації й
оплати праці на підприємстві передбачає також
розподіл колективної винагороди між усіма членами колективу (бригади). Такий розподіл премії
може відбуватися з урахуванням коефіцієнта
трудової участі (КТУ), зважаючи на:
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 загальний колективний заробіток;
 частину заробітку понад основну тарифну

оплату;
 загальний розмір колективної премії.
Найскладнішим у розподілі колективної винагороди є правильне визначення КТУ. Адже в
ідеалі він має враховувати не тільки результати
праці, а й особисті здібності кожного, а сумарний
заробіток працівника визначається шляхом множення КТУ на місячну (годинну) тарифну ставку.
На великих підприємствах для розрахунку КТУ
розробляються таблиці показників і спеціальні
шкали їх оцінки. Але їх вплив на базовий КТУ (за
базову величину КТУ береться 1,0 місячної або
годинної тарифної ставки), як правило, вимірюється в сотих частках.
У пп. 12.3 Методичних рекомендацій № 23
пропонується у шкалі коефіцієнтів підвищення й
зниження КТУ застосовувати такі показники, як:
використання передових методів праці; скорочення або збільшення часу простою устаткування; робота на нових місцях; порушення техніки
безпеки тощо. Можна також застосовувати й
інші показники залежно від специфіки діяльності
конкретного колективу.

Практика розробки положення про
преміювання
На практиці для розробки положень про преміювання залежно від принципу встановлення
його показників і розмірів складаються певні
схеми розрахунку розміру премії. Розглянемо
чотири з них.
1. Встановлено одну групу показників преміювання без розподілення на основні та додаткові.
З базового розміру премії у відсотках до посадових окладів віднімається в абсолютному відсотковому обчисленні частина цього розміру, що
припадає на невиконання відповідного показника.
Наприклад, базовий розмір премії — 50 %.
Але працівник:
 допустив брак під час виконання виробничого завдання: частина базового розміру премії
за виконання цього показника — 20 %;
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 не дотримувався робочої інструкції: частина

базового розміру за дотримання інструкції — 15 %.
Премія нараховуватиметься в розмірі 15 %
(50 % – 20 % – 15 %).
2. Встановлено дві групи показників преміювання — основні та додаткові. За невиконання
додаткового показника, визначеного як підстава
для невиплати премії, премія не виплачується.
Наприклад, виробнича премія становить 30 %
за виконання основного показника преміювання,
але за умови недопущення браку — тобто виконання додаткової умови преміювання.
3. Встановлено дві групи показників преміювання — основні та додаткові. За невиконання
додаткових показників премія зменшується у
відносному або абсолютному обчисленні.
Наприклад, за виконання основних показників
преміювання премія встановлена в розмірі 50 %.
Якщо працівник не виконав додаткового показника, за невиконання якого премія знижується
на 20 %, розмір зниження премії становитиме:
 за відносного обчислення розміру (у разі
визначення кількісного співвідношення двох
порівнюваних абсолютних величин) — 40 %
(50 % – (50 % × 0,2));
 за абсолютного обчислення (із застосуванням абсолютних величин) — 30 % (50 % –
– 20 %).
4. Премія розраховується, зважаючи на
фінансові можливості. За кожним працівником:
 розмір премії у відсотках до посадового
окладу обчислюється в порядку, визначеному
в одній з трьох наведених вище схем;
 з урахуванням заробітної плати за фактично відпрацьований час визначається розрахункова сума премії;
 фактична сума премії обчислюється
шляхом множення розрахункової суми на коефіцієнт зниження премії (який визначається
відношенням загальної розрахункової суми
премії до встановленої, виходячи з наявності
коштів на такі цілі).
Можливі варіанти поєднання цих схем розрахунків.
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Кошти для виплати премій
На відміну від основної заробітної плати
(тарифна ставка, оклад), для якої характерні
фіксований розмір і постійний характер виплати, премія є величиною змінною й залежить від
різних факторів. Крім того, в разі відсутності в
підприємства фінансових можливостей премія
може бути не виплачена, незважаючи на те що
всі умови дотримані й показники виконані.
Отже, у положенні про преміювання слід
вказати це разом із зазначенням джерела
коштів, що спрямовуються на преміювання
працівників підприємства. Це можуть бути як
заздалегідь заплановані суми в складі фонду
оплати праці, розраховані виходячи з планових
виробничих показників, фактично сформований фонд економії від запланованого на місяць
фонду оплати праці чи фонду споживання,
утворений за рахунок прибутку.

Оформлення та оподаткування
Преміювання доцільно застосовувати за результатами фінансово-господарської діяльності
за місяць на підставі наказу або розпорядження
керівника. У наказі (розпорядженні) необхідно
конкретизувати, за досягнення яких саме показників виплачується премія, хто конкретно з
працівників підлягає преміюванню. Після цього
суму нарахованої премії слід відобразити в розрахунково-платіжній відомості.
Нагадаємо, що відповідно до Інструкції № 5
премії як складові фонду додаткової заробітної
плати (пп. 2.2.2 Інструкції № 5) та інших заохочувальних та компенсаційних виплат (пп. 2.3.2
Інструкції № 5) формують фонд оплати праці
підприємства. Тому сума премії, як і основна
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Наказ про преміювання працівників
підприємства має розроблятися
відповідно до положення про
преміювання
зарплата, є базою для нарахування єдиного соціального внеску та утримання податку на доходи
фізичних осіб.

Накази про преміювання
Положення про преміювання не містить норм
прямої дії. Тому конкретні розміри премій затверджуються наказами по підприємству (додаток
2 і 3), що й має бути передбачено в положенні.
Спеціальних рекомендацій щодо розробки наказів про преміювання методичні рекомендації
не містять.
Наказ про преміювання працівників підприємства має розроблятися відповідно до положення про преміювання. У цьому наказі мають
забезпечуватися правомірність виплати премії з
урахуванням норм положення та дотримуватися
загальні вимоги до оформлення документів.
Накази про виплату премій ґрунтуються також
на інформаційних матеріалах, у т. ч. розрахунках
та доповідних записках посадових осіб про виконання показників і умов преміювання.
Можливість і умови надання разових винагород та премій також мають бути зазначені в
положенні про преміювання. Виплачуються такі
премії за наказом керівника в разі настання для
цього певних умов (наприклад, ювілейна дата,
виконання особливо важливого завдання тощо).
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Додаток 2
Зразок наказу про преміювання працівників
ТОВариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТЕХНІКА»
НАКАЗ
10.05.2018

м. Київ

№ 239-ОД

Про преміювання працівників підприємства
за основні виробничі результати за квітень 2018 р.
Відповідно до розділу І Положення про преміювання
НАКАЗУЮ:
1. За виконання показників преміювання преміювати за квітень 2018 р. працівників підприємства в базовому розмірі 50 %, передбаченому Положенням про преміювання.
1.1. Затвердити розмір зниження премії окремим працівникам за невиконання показників
преміювання та позбавити премії окремих працівників за недоліки в роботі (додаток до наказу).
2. Бухгалтерії підприємства в травні 2018 р. нарахувати та виплатити премії працівникам підприємства за квітень 2018 р. у базовому розмірі з урахуванням його зниження окремим працівникам
відповідно до додатка до наказу.
2.1. Премії нараховувати на заробітну плату, обчислену за тарифними ставками (посадовими
окладами) з доплатами та надбавками і за відрядними розцінками за фактично відпрацьований час.
Підстави: доповідні записки з пропозиціями щодо зниження (позбавлення) премій від головного економіста Тригуб Т. П. від 6 травня 2018 р. (далі — аналогічні доповідні записки від інших
керівників структурних підрозділів).
Директор

Сазонов

Д. І. Сазонов

Візи
З наказом ознайомлені
До справи № ________
(посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)
(дата)
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Додаток 3
Зразок наказу про виплату премії працівникам
ТОВариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТЕХНІКА»
НАКАЗ
10.05.2018

м. Київ

№ 250-ОД

Про виплату премії працівникам підприємства
за основні виробничі результати за квітень 2018 р.
Відповідно до розділу І Положення про преміювання
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до наказу від 10 травня 2018 р. № 239-ОД бухгалтерії підприємства в травні 2018 р.
нарахувати та виплатити працівникам підприємства за виконання показників преміювання за квітень
2018 р. премію в базовому розмірі 50 % від заробітної плати, обчисленої за тарифними ставками
(посадовими окладами) з доплатами та надбавками і за відрядними розцінками за фактично відпрацьований час.
2. Під час нарахування премій урахувати зниження премії окремим працівникам за невиконання
показників преміювання та позбавити премії окремих працівників за недоліки в роботі згідно з додатком до наказу від 10 травня 2018 р. № 239-ОД.
Виплатити премії працівникам підприємства разом із виплатою заробітної плати за квітень 2018 р.
Директор

Сазонов

Д. І. Сазонов

Візи
З наказом ознайомлені
До справи № ________
(посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)
(дата)
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Оплата праці окремих
категорій працівників

Оплата праці іноземців
Згідно із загальним правилом, на підставі статті 23
Закону про оплату праці, заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується
в грошових знаках, що мають законний обіг на
території нашої країни.
Відповідно до частини першої статті 3 Декрету
№ 15-93 єдиним законним засобом платежу на
території України, який приймається без обмежень
для оплати будь-яких вимог та зобов’язань, якщо
інше не передбачено згаданим Декретом, іншими
актами валютного законодавства України, є валюта
України. Тобто заробітну плату працівники-нерезиденти мають отримувати в гривнях.
Але згідно з частиною другою статті 2 Декрету
№ 15-93 резиденти, в т. ч. юридичні особи, мають
право здійснювати валютні операції з урахуванням
обмежень, встановлених цим Декретом та іншими
актами валютного законодавства України. Тому
пунктом 5.1 Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених
постановою Правління НБУ від 30 травня 2007 р.
№ 200, для працівників-іноземців передбачено
виняток: юридичні особи — резиденти та іно-
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земні представництва можуть використовувати
готівкову іноземну валюту з поточних рахунків
для оплати праці, виплати премій і призів працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні
за контрактом.
При цьому з поточного рахунку в іноземній
валюті юридичних осіб — резидентів за розпорядженням власника рахунку здійснюється,
зокрема, оплата праці працівників-нерезидентів,
які працюють в Україні, а саме виплати готівкою
або перерахування коштів на рахунки цих осіб,
відкритих в уповноважених банках України (п. 5.4
Інструкції про порядок відкриття, використання
і закриття рахунків у національній та іноземних
валютах, затвердженої постановою Правління
НБУ від 12 листопада 2003 р. № 492).
У разі нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших
активів (вартість яких виражена в іноземній валюті
або міжнародних розрахункових одиницях), такі
доходи перераховуються в гривні за валютним
курсом Нацбанку, чинним на момент нарахування
(отримання) таких доходів (п. 164.4 ПКУ).
Міністерство соціальної політики України в
листі від 22 серпня 2013 р. № 923/13/84-13 не
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заперечує можливості в колективному договорі
«прив’язувати» розмір зарплати до іноземної
валюти, а виплату здійснювати в гривнях. Але в
цьому разі має бути обумовлено вимогу щодо
перерахування іноземної валюти в гривні згідно
з курсом НБУ, чинним на момент нарахування
зарплати.

Оподаткування зарплати іноземця
Відповідно до підпункту 170.10.1 ПКУ доходи з
джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь
нерезидентів, оподатковуються за правилами та
ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами
розділу IV ПКУ для нерезидентів).
Якщо доходи з джерелом їх походження в
Україні виплачуються нерезиденту резидентом —
юридичною або самозайнятою фізичною особою,
такий резидент вважається податковим агентом
нерезидента щодо таких доходів (пп. 170.10.3
ПКУ).
Згідно з пунктом 164.6 ПКУ для обчислення
бази оподаткування податком на доходи фізичних
осіб і військовим збором використовується саме
нарахована заробітна плата. Тобто якщо вона нарахована в іноземній валюті, то для оподаткування
цю суму перераховують у гривні за валютним
курсом НБУ, чинним на момент нарахування.
Відповідно до пункту 167.1 ПКУ ставка податку
становить 18 % бази оподаткування щодо доходів,
нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі,
але не виключно у формі заробітної плати, інших
заохочувальних та компенсаційних виплат або
інших виплат і винагород, які нараховуються
(виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з
трудовими відносинами та за цивільно-правовими
договорами. Тому доходи у вигляді заробітної
плати, нараховані (виплачені) фізичній особі —
нерезиденту, оподатковуються за ставкою 18 %.
Роботодавці нараховують ЄСВ на суму нарахованої кожному працівнику зарплати за видами
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виплат, які включають основну та додаткову
заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону про оплату
праці, та суму винагороди фізичним особам за
виконання робіт (надання послуг) за цивільноправовими договорами в розмірі 22 % від бази
нарахування (п. 1 ст. 4, п. 1 частини першої ст. 7,
п. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 8 липня 2010 р.
№ 2464-VI.
Отже, роботодавець має нарахувати ЄСВ і
на зарплату працівника-іноземця. Але існують
винятки. Оскільки на іноземних громадян, які
працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України, не
поширюються норми статті 253 КЗпП, вони не
підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню. Відповідно зазначені
представництва не є страхувальниками для
іноземців у разі нарахування та виплати їм на
території України доходу у вигляді заробітної
плати. При цьому заробітна плата таких громадян
не є базою нарахування ЄСВ (див. підкатегорію
301.03 ЗІР).

Оплата праці в разі виготовлення
бракованої продукції
Порядок оплати праці в разі виготовлення продукції, яка виявилася браком, встановлений статтею 112 КЗпП, причому її норми поширюються
на випадки появи бракованої продукції як з вини
працівника, так і за відсутності його провини.

Брак з вини працівника
Якщо встановлено вину працівника, відповідального за виробництво певного виду продукції,
то згідно з частиною третьою статті 112 КЗпП
оплата його праці проводиться таким чином:
 виготовлення продукції з невиправним
браком не оплачується;
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 якщо допущено виправний брак, то оплата
проводиться за зниженими розцінками залежно
від ступеня придатності продукції.
Якщо брак виправляє інший працівник (не
винуватець браку), то його робота оплачується
за звичайними розцінками.

Приклад 1
Штампувальник виготовив 500 деталей з металевого листа більшої товщини.
Під час наступної операції із гнуття цих
деталей інший працівник помітив брак і повідомив майстру цеху. Виявилося, що брак
є невиправним, а отже, робота штампувальника в такому випадку не оплачується.

Приклад 2
Швачка ательє з пошиття постільної білизни під час відмірювання довжини
простирадла помилилася й пошила 10 простирадл на 20 сантиметрів довших ніж
потрібно. Під час приймання комплектів
постільної білизни відділом технічного конт
ролю (ВТК) цей брак було виявлено й визнано
виправним. Швачка погодилася самостійно
його виправити. Згідно з умовами Положення про оплату праці на підприємстві
робота з виправлення браку була оплачена
працівниці в розмірі 50 % відрядної розцінки.

заробітна плата не може бути нижче 2/3 тарифної ставки встановленого йому розряду/окладу
(частина перша ст. 112 КЗпП). Конкретні розміри
оплати праці за виготовлення бракованої продукції
підприємство визначає самостійно в колективному (трудовому) договорі або в положенні про
оплату праці.
На думку автора, ця норма занадто загальна, оскільки не ставить порядок оплати праці за
виготовлення бракованої продукції в залежність
від прямого винуватця чи обставин виникнення браку. Тобто незалежно від того, виник брак
через форс-мажорні обставини, постачальника
чи іншого працівника підприємства, оплата праці
того працівника, який вчасно не помітив якісь
відхилення в роботі обладнання чи дефекти у
виробах та продовжував працювати з ними, має
бути нижчою.

Приклад 3
Працівник відділу «Свіжа випічка»
супермаркету «Мрія» заклав у піч 150 штук
булочок з корицею та виставив необхідний
температурний режим й тривалість випікання. Під час операції випікання вийшло
з ладу реле часу, внаслідок чого тривалість
випікання була значно збільшена, булочки
підгоріли й стали непридатні до реалізації.
У цьому випадку брак виник не з вини працівника, але його виявили під час приймання
продукції, тому працю буде оплачено за
зниженими розцінками.

Брак не з вини працівника
Якщо під час виготовлення продукції, що виявилася браком, немає вини працівника, оплата
його праці залежить від того, на якому саме етапі
(під час виробництва чи після приймання продукції) було виявлено брак.
Так, якщо брак виявлено до або під час прий
мання бракованої продукції (тобто на етапі виробництва), оплата праці працівника проводиться за
зниженими розцінками. При цьому його місячна
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У разі виявлення браку, допущеного не з
вини працівника, після приймання виробів
(продукції), робота з ними оплачується нарівні з
придатними виробами. Так само як і за виготовлення якісних виробів (продукції) працівникові
оплачується й виробництво бракованих виробів
(продукції) в тому разі, якщо брак стався внаслідок прихованого дефекту в оброблюваному
матеріалі (частина друга ст. 112 КЗпП).
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