
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

 

Соціально-психологічний факультет 

Кафедра менеджменту і адміністрування 

 

Допущено до захисту  

зав. кафедри менеджменту і адміністрування  

_____________к.е.н., доц. Карпюк О.А. 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА 

 

на тему: «ОПЛАТА ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
 

(на матеріалах ТОВ «Горинь Агро») 

 

 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за професійним 

спрямуванням 7.03060101 «Менеджмент організації і   адміністрування» 

 

 

 

 

 

Виконала                               студентка 51 групи 

                                                                          спеціальності 7.03060101       

                                                                          «Менеджмент організації і    

                                                                           адміністрування»             

                                                                           Гудочкіна Тетяна Михайлівна 

 

Науковий керівник               кандидат економічних наук, доцент                                                                                                                  

                                                                        Карпюк Ольга Анатолівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир 2016 



ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………….………………….3 

РОЗДІЛ 1. ТЕРЕОТИЧНІ АСПЕКТИ ОПЛАТИ ПРАЦІ……………………….6 

1.1 Економічна сутність та державне регулювання оплати праці….…….…6 

1.2 Форми і системи оплати праці……………………...……………………15 

1.3 Оподаткування заробітної плати……………………………………..….23 

1.4 Зарубіжний досвід організації системи оплати праці…………………..28 

РОЗДІЛ 2. ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ГОРИНЬ АГРО» 

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Горинь Агро»…..……33 

2.2 Оцінка фінансово господарської діяльності………………….........………47 

2.3 Аналіз системи оплати праці на підприємстві……………………….…….55 

2.4 Факторний аналіз фонду оплати праці на підприємстві…………………..59 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТОВ «ГОРИНЬ 

АГРО»………………………………………………………….…………………62 

3.1 Шляхи оптимізації оплати праці на ТОВ «Горинь Агро»….……….…….62 

3.2 Оцінка економічної ефективності від запропонованих заходів……….….68 

3.3 Запровадження автоматизації та нормування праці на підприємстві ТОВ 

«Горинь Агро»…………………………………………………………………...70 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………...…………………78 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….…………………83 

ДОДАТКИ………………………………………………………...…..………….89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

Політика в області оплати праці є однією із основних складових 

управління на підприємстві, часто від неї залежить продуктивність та 

ефективність роботи, адже заробітну плату відносять до числа найбільш 

впливовіших стимулів та мотиваторів працівників. 

Заробітна плата – одна із найскладніших і найважливіших соціально-

економічних категорій. Вона, з одного боку, є основним  джерелом доходів 

найманих працівників, а з іншого – суттєвою часткою витрат виробництва і 

ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей 

підприємства.  

На сьогоднішній день актуальність теми регулювання оплати праці все 

більше зростає, оскільки зазнає значного впливу кризи в країні. Показники 

діяльності підприємств, фірм, організації є досить нестабільними. 

Спостерігаються зміни в організації оплати праці, скороченні чисельності 

працюючих, вагомі спади у прибутковості підприємств та обсягах їх 

виробництва і продажу тощо. Для більшості населення заробітна плата 

втратила свою відтворювальну і стимулюючу функцію. Рівень заробітної 

плати в Україні значно нижчий ніж у державах із розвиненою економікою.  

Місце, яке посідає оплата праці у соціально – економічному житті 

суспільства, зумовлює необхідність вивчення природи заробітної плати з 

точки зору українських реалій та світових стандартів, що у свою чергу 

свідчить про актуальність обраної теми. 

Багато вчених досліджували проблематику регулювання оплати праці 

та її організації в різних виробничих сферах. Відомими вітчизняними 

науковцями у цій сфері є: Н. Бондар [44], М. Ведерников [14], А. Колот [16], 

К. Кривенко [46], Е.Лібанова [48], С.Мочерний [47], Д. Богиня [53], 

С. Покропивний [15], А. Чухно [50], Л. Шевченко [51] та інші.  



Предметом дослідження є оплата праці в системі управління 

персоналом на ТОВ «Горинь Агро» та шляхи її вдосконалення. Об’єктом 

дослідження є господарська діяльність ТОВ «Горинь Агро». 

Метою даної дипломної роботи є обґрунтування теоретичних 

положень, а також розробка практичних рекомендації щодо оптимізації 

оплати праці, запровадження автоматизації та нормування праці на ТОВ 

«Горинь Агро». Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні 

завдання:  

 визначити економічну сутність оплати праці та дослідити, як 

здійснюється її державне регулювання; 

 дослідити та проаналізувати системи та форми оплати праці; 

 визначити, як здійснюється оподаткування заробітної плати; 

 проаналізувати зарубіжний досвід щодо систем оплати праці; 

 проаналізувати організаційно – економічну характеристику 

підприємства;  

 проаналізувати та оцінити фінансово господарську діяльність 

підприємства; 

 дослідити систему оплати праці працівників на підприємстві; 

 провести факторний аналіз фонду оплати праці; 

  на основі отриманої інформації запропонувати нові шляхи щодо 

вдосконалення оплати праці на підприємстві; 

 провести оцінку економічної ефективності від запропонованих 

заходів; 

 проаналізувати, як вплине автоматизація та нормування праці на 

діяльність підприємства. 

Для більш досконалого вивчення та вирішення поставлених завдань 

були використані такі методи: аналіз (для вивчення теоретичних аспектів 

оплати праці), порівняльний (для співставлення зміни показників 

господарської діяльності), формалізація (для представлення розрахункових 

формул), визначення рядів динаміки (для простеження зміни показників 



діяльності підприємства за 3 роки), відносні величини структури (для 

визначення питомої ваги), відносні величин динаміки (для визначення росту 

економічних показників господарської діяльності), факторний аналіз (для 

визначення впливу факторів на ФОП). 

Інформаційною базою дослідження стали статистична і бухгалтерська 

звітність ТОВ «Горинь Агро», нормативні та законодавчі акти у сфері оплати 

праці, підручники, наукові статті.  

Дипломна робота складається з трьох розділів. У першому розділі 

розглядаються теоретичні аспекти оплати праці. Економічна сутність оплати 

праці, системи та форми за, якими нараховується заробітна плата та як, 

здійснюється державне регулювання. Розглядається оподаткування 

заробітної плати та зарубіжний досвід систем оплати праці. 

У другому розділі розглядається організаційно – економічна 

характеристика підприємства ТОВ «Горинь Агро». Аналізується фінансово 

господарська діяльність підприємства, здійснюється аналіз системи оплати 

праці та проводиться факторний аналіз ФОП.  

У третьому розділі дипломної роботи розкриваються шляхи оптимізації 

оплати праці, оцінюється економічна ефективність від запропонованих 

заходів. Аналізується запровадження автоматизації та нормування праці на 

підприємстві ТОВ «Горинь Агро» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

За результатами дослідження теоретичних основ системи оплати праці 

та її оптимізації, автоматизації та нормування праці на ТОВ «Горинь Агро», 

нами сформульовані наступні висновки:  

1. Оплата праці – це винагорода, що виплачується працівнику за 

виконану роботу, яка представлена заробітною платою. Заробітна плата – це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові. 

Сутність заробітної плати розглядається з погляду виконаних нею функцій. 

Основним законодавчим актом є Конституція України та Кодекс законів про 

працю. Система регулювання оплати праці складається з державного 

регулювання, договірного регулювання, ринкового регулювання та 

регулювання заробітної плати на підприємствах, установах і організаціях. 

Держава встановлює розмір мінімальної заробітної плати і з 01.05.2016 року 

її розмір складає 1450 грн. Мінімальна заробітна плата — це законодавчо 

встановлений розмір заробітної плати за просту, не кваліфіковану працю, 

нижче якого не може проводитись оплата за виконану працівником місячну, 

погодинну норму праці.  

2. Система оплати праці – це існуючі на підприємстві організаційні 

та економічні механізми, які показує взаємозв'язок між даними, що 

визначають міру праці й норматив її оплати. Розрізняють тарифну систему 

оплати праці, основними елементами якої є тарифні ставки, тарифні сітки, 

тарифно-кваліфікаційні довідники. 

3. Основними формами оплати праці є погодинна і відрядна. у 

свою чергу погодинна поділяється на просту-погодинну і погодинно-

преміальну систему оплати праці, а відрядна – пряму відрядну, відрядно - 

прогресивну, відрядно-преміальну, непряму відрядну, акордну системи 

оплати праці. Всі нарахування, які стосуються заробітної плати 

відображаються у фонді оплати праці. ФОП складається із основної, 



додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних 

виплат. 

4. Система оподаткування функціонує на основі Податкового 

кодексу України. Оподаткування заробітної плати працівників 

здійснюється двома шляхами. Нарахування на заробітну плату це податок, 

який сплачує роботодавець, цей податок називається єдиний соціальний 

внесок (ЄСВ). Ставка цього податку становить 22%. Утримання із заробітної 

плати нараховує та сплачує роботодавець, але проводить за рахунок 

працівника. Він включає  Податок на доходи фізичних осіб ставка якого 18 

%, військовий збір – 1,5%.  ПКУ також передбачено, що платник податку 

може зменшити суму загального місячного оподаткованого доходу на суму 

податкової соціальної пільги у розмірі 100 %, 150 %, 200%.  

У країнах із розвинутою ринковою економікою широко 

застосовуються найрізноманітніші системи матеріального заохочення 

працівників і стимулювання їх щодо підвищення результативності праці. 

5. Товариство обмеженою відповідальністю «Горинь Агро» було 

створене 13 червня 2007 року. Юридична  адреса та місцезнаходження  ТОВ 

«Горинь Агро» Україна, Рівненська область, Острозький район, село 

Білашів, вул. Центральна 2-А. ТОВ «Горинь Агро» займається 

вирощуванням зернових і технічних культур. Головною метою є 

виробництво, збирання, транспортування, зберігання, закупівля, переробка, 

реалізація сільськогосподарської продукції. ТОВ «Горинь Агро» вирощує 

такі культури як озиму пшеницю, ярий та озимий ячмінь, овес, жито, 

кукурудзу на зерно, сою, соняшник, ріпак озимий та ярий. Рослини 

вирощують на полях, що знаходяться в Рівненській та Хмельницькій 

областях. На підприємстві використовується лінійно – функціональна 

структура управління. Підприємство має розгалужену систему 

постачальників ресурсів та покупці. 

6. На основі фінансової звітності було проведено аналіз фінансово 

господарської діяльності підприємства. Внаслідок чого вдалося з’ясувати, 



що зменшується власний капітал підприємства на 2015 рік він зменшився на 

1225 тис.грн., а як наслідок збільшується залучений капітал на суму 1075 

тис.грн.. Проаналізувавши ліквідність підприємства можна зробити 

висновок, що підприємство має високу ліквідність адже збільшується частка 

ВОК до 9,9 %, що дає можливість підприємству розраховуватися з 

позиками. Коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності хоча 

зменшилися до 3,9 і 1,07, але вони відповідають нормативним значенням. 

Якщо надалі спостерігатиметься зменшення показників ліквідності, 

підприємство буде в не змозі розплачуватися із заборгованістю. 

Проаналізувавши фінансову стійкість підприємства простежується, що 

у фінансуванні підприємства переважають залученні кошти. Про це свідчить 

зменшення коефіцієнт автономії до 0,31 у 2015 році. Коефіцієнт 

маневреності власного капіталу зменшився до 0,05, це негативно впливає на 

участь капіталу підприємства у розрахунку за позики. Підприємству не 

вистачає власних коштів на розрахунок із заборгованістю, тим більше 

знижуються коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності до 0,82. 

Проаналізувавши ділову активність можна спостерігати, що 

збільшується коефіцієнт оборотності до 1,19, а був 0,65 у 2013 році це 

свідчить про збільшення прибутку однієї оборотної одиниці. Спостерігається 

збільшення доходу на 3 тис.грн, кредиторської заборгованості. 

Показники рентабельності підприємства з кожним роком зменшуються, 

спостерігається спад рентабельності підприємства з 10,8% до 7,8% та його 

активів. Хоча показники доходу і прибутку зростають. 

7. Спостерігається збільшення фонду оплати праці на 800 тис.грн., 

хоча кількість працівників зменшилася до 135. Найбільшу частку займає 

заробітна плата, що нарахована за виконану роботу та відпрацьований час – 

71%. Найбільшу частку в структурі персоналу підприємства займають 

робітники їх кількість коливається від 129 до 106. Оплата праці на 

підприємстві проводиться на основі тарифної системи  та погодинних 



тарифних ставок для робітників, відрядних розцінок, місячних посадових 

окладів для керівників і спеціалістів.  

На основі проведеного факторного аналізу на фонд оплати праці 

впливають середньоспискова чисельність персоналу та середня заробітна 

плата. 

8. При дослідженні системи оплати праці були виявлені наступні 

проблеми: заробітна плата виплачується виходячи з прибутку підприємства, а 

не відповідно до виконаної роботи робітником; незацікавленість у збільшенні 

кількості виконаної роботи; немає стимулювання щодо якості виконання 

роботи та недооцінка праці робітників і їх внеску у розвиток підприємства.  

9. Для вирішення виявлених проблем ми запропонували 

застосувати систему грейдингів для нарахування заробітної плати 

працівникам, яка дозволяє оцінити посада на підприємстві та з’ясувати їх 

внесок у діяльність підприємства. Система грейдингів була розроблена в 

кілька етапів. Перш за все ми відібрали посади, які в подальшому оцінували 

за допомогою факторів, які на нашу думку найкраще підходять для ТОВ 

«Горинь Агро». Наступним кроком у запровадженні грейдингової системи 

була побудова грейдів. Для кожного грейду встановлюється діапазон 

коефіцієнтів за якими виплачується заробітна плата, шляхом множення 

коефіцієнта відповідного грейду на встановлену мінімальну заробітну плату. 

Також розроблені основні правила щодо збільшення та зменшення 

індивідуальних коефіцієнтів. 

Для підвищення стимулювання працівників була розроблена шкала 

розмірів винагород та запропоновано ведення премії до Дня працівника 

сільського господарства.   

Для більш ефективнішого функціонування планується провести 

автоматизація, тобто пропонується купити два нових трактори, які швидше 

обробляють землю. Для праці на полі впроваджується нормування праці, яке 

пришвидшить роботу працівників і в результаті зменшить витрати на 

обробіток. 



10. Також була розрахована економічна ефективність від 

запроваджених заходів. При впровадженні грейдів середня заробітна плата 

працівників зросте на 374 грн., а продуктивність праці на 15,2%, що у сумі 

принесе підприємству додаткові 8089,5 тис.грн. за рік. При переведенні 

бухгалтерського відділу на аутсорсинг підприємство може скоротити свої 

витрати на 102 тис.грн. за рік для цього скористаємося послугами компанії 

Хесторія Україна –Плюс.  

При впровадженні автоматизації та купівлі тракторів найбільш 

вигіднішим способом оновити автопарк є оренда. Період окупності складає 5 

років. При впровадженні автоматизації планується скоротити витрати на 

оранку землі та оброблення культу на 204 тис.грн. за сезон. За рахунок 

нормування операцій по дозапиленню кукурудзи планується скоротити час 

обробітку а 3-5 днів. 

Як виявилося для підприємства буде ефективним впровадити наші 

вдосконалення в діяльність підприємства і підвищити виручку. 

При проведенні досліджень було досягнуто мети дипломної роботи та 

запропоновано шляхи покращення оплати праці на підприємстві, які будуть 

сприяти розвитку підприємства та покращенню його фінансових показників. 
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