
Інструкційна картка до проведення 

практичного заняття № 4 

 

з дисципліни  Економіка підприємства 

 

Тема заняття: Розрахунок заробітної плати працівників та фонду оплати  

   праці. 

 
Мета проведення заняття: З’ясувати принципи  формування  персоналу   

підприємства; методи  залучення персоналу;  

продуктивність  праці  та  показники  її  

ефективності.   

 

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: функції  заробітної  плати;  складові  елементи  організації  заробітної  

    плати  на  підприємстві;  як здійснюється планування фонду оплати      

    праці працівників на туристичному підприємстві. 

вміти: визначати зарплату працівників турагенства та суму  фонду оплати 

             праці 
 

 

 

Структура проведення практичного заняття. 

 

1. Організаційна частина з вивченням мети практичного заняття. 

2. Теоретичне обґрунтування практичного заняття. 

3. Видача завдань студентам для самостійної роботи. 

4. Виконання студентами практичного завдання. 

5. Перевірка викладачем виконання завдання.  

6. Підсумки проведення практичного заняття. 

7. Домашнє завдання.    

 

 

Методичне забезпечення практичного заняття. 

 

1. Картки індивідуальних завдань. 

2. Контрольна картка відповідей. 

3. Методичні вказівки з виконання практичного завдання. 

 



Варіант    І 

Теоретична частина 

1)Заробітна плата - це: 

       а) грошовий вираз ціни робочої сили, яка виступає у формі основної 

зарплати 

 б)грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі 

будь-якого заробітку, виплаченого працівникові за виконану роботу або надані 

послуги; 

 в)винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм 

праці (часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків); 

 г)винагорода за виконану роботу за певний період часу. 

 

 2)Реальна зарплата показує: 

 а)кількість товарів і послуг, які працівник може придбати за 

зароблену суму грошей; 

 б)суму грошей, яку отримують працівники за свою працю; 

 в)розмір основної і додаткової зарплати за певний період часу; 

 г)реальну кількість грошей з урахуванням інфляції. 

 3)Сума коштів, отримана працівником за визначений період часу, - це: 

 а)номінальна заробітна плата; 

 б)реальна заробітна плата; 

 в)тарифна ставка працівника; 

 г)прибуток працівника. 

       4)Оплата праці відповідно до виконаного обсягу робіт - це: 

 а)відрядна оплата пращ 

 б)погодинна оплата праці 

 в)тарифна оплата праці; 

 г)акордна оплата праці. 

  5)Мотивація праці — це: 

 а) спроможність людей брати участь у фізичній і розумовій праці; 

 б)система заходів, які стимулюють працівників на досягнення 

спільних цілей діяльності підприємства; 

 в)сума погодинної тарифної ставки відповідного розряду до кількості 

відпрацьованих годин; 

 г) сукупність заходів, спрямованих на підвищення прибутковості 

підприємства. 

 



Практична частина 

Задача 1 

Розрахувати зарплату працівників за погодинно-преміальною системою та 

загальний місячний фонд оплати праці, якщо місяць включав 8 вихідних днів та 

2 святкових дні. 

Показники 
Працівники 

А Б В г Д 

Сума посадового окладу, грн 3500 3700 3200 3500 3200 

Кількість лікарняних днів, дні 7 4 - 3 - 

Нарахована премія, % - 5 10 7 10 
 

Примітка: розмір премії за погодинно-преміальною системою 

нараховується у відсотках від суми посадового окладу. 

 

Задача 2 

Визначити планову суму фонду оплати праці для туроператора, якщо 

приріст фонду заробітної плати в плановому періоді становить 15%. Дані для 

розрахунку наведено в таблиці 

Показники 
Періоди часу 

Звітний  Плановий 

Виручка від реалізації турпродукту, тис.грн 245,5 323,1 

Фонд оплати праці, тис.грн 108,7 - 

Продуктивність праці, тис. грн/чол.. 12,1 18,6 

 

 

Розрахункові формули: 

1) При погодинно-преміальній системі оплати праці, крім тарифного 

заробітку, виплачується премія за виконання кількісних та якісних показників: 

ЗП =
О

Дн
∙ Дф + 𝑚 

де: О  - місячна сума посадового окладу; 

        Дн - номінальна кількість робочих днів (годин) за місяць; 

       Дф - фактично відпрацьована кількість днів (годин) за місяць. 

       т - розмір премій або доплат. 

 



2) Для туроператорів розрахунок планової суми фонду заробітної плати: 

ФОПто =
Вр

пл ∙ Нфоп

100
 

де: Врпл - планова сума виручки від реалізації турпродукту (послуг); 

НФОП - норматив фонду заробітної плати в виручці від реалізації 

туроператора. 

 

3) Норматив фонду заробітної плати в виручці від реалізації  

 

Нфоп =
ФОПзв

Вр
зв

∙
100 + ∆ФОПпл

100 + ∆ППпл
∙ 100% 

де: ФОПзв і Вр
зв - відповідно фонд заробітної плати і виручка від 

                   реалізації турпродукту звітного періоду; 

     ∆ФОПпл - приріст фонду заробітної плати туроператора в плановому 

                             періоді, %; 

                  ∆ППпл - приріст продуктивності праці туроператора в плановому 

                              періоді, %. 

 

 

Питання та завдання для закріплення матеріалу 

1. Дайте визначення зарплати. 

2. Що відносять до основних видів зарплати? 

3. Що таке номінальна і реальна зарплата? 

4. Які функції виконує зарплата? 

5. Які складові елементи організації заробітної плати на підприємстві? 

6. Які існують форми і системи оплат праці? 

7. Як визначається тарифний заробіток працівника? 

8. Які особливості при розрахунку непрямої відрядної системи оплати праці? 

9. Які основні методи використовуються при плануванні витрат на оплату 

праці? 

10. Яким чином визначається фонд оплати праці для туроператорів? 

11. Яким чином визначається фонд оплати праці для турагентів? 

12. Дайте визначення фонду оплати праці. 

13. Що відносять до складу фонду оплати праці? 

14. Що включає додаткова зарплата? 

15. Які складові входять до складу заохочувальних і компенсаційних виплат? 
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