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Томілін О.О., Мирошниченко А. О.
Полтавська філія Європейського університету

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ І СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

У статті розглядаються нетрадиційна форми і системи оплати праці на 
підприємствах торгівлі. Досліджено теоретичні основи тарифної системи із 
застосуванням гнучкого графіку та безтарифна модель. Приведено приклад 
комплексної оцінки трудового внеску продавців на підприємстві торгівлі.

Ключові слова: заробітна плата, безтарифна модель, коефіцієнт кваліфі
каційного рівня, комплексна оцінка трудового внеску.

I. Вступ
На сучасному етапі в Україні особливу актуальність у торгівельній галузі 

має проблема розробки якісної системи оплати праці, яка б забезпечувала для 
підприємства -  підвищення ефективності протікання торгівельних процесів і, 
як кінцевий результат, максимізацію прибутку, для працівників -  задоволення 
їх власних потреб за допомогою універсального фінансового інструменту. Про
блемам оплати праці в сучасних умовах господарювання приділили увагу бага
то авторів. Науковці пропонують нові підходи до оплати праці і напрями вдос
коналення діючих підходів з урахуванням розвитку економіки. Серед останніх 
досліджень потрібно виділити праці таких вітчизняних вчених, як Т. Карпова, 
М. Харченко, Т- Акименко, Н. Вачевська, М. Шевченко [1], С. Пакулін, В.Н. 
Грузина, А.В. Мєшков [2], Завіновська Г.Т. [3], Ковальова В.М. [4], Калина Л.В.

В той же час, в останні роки у системі обліку і організації заробітної плати 
в Україні відбуваються значні зміни, які породжують необхідність доопрацю
вання і адаптації існуючих підходів до організації праці суб'єктів господарю
вання.

II. Постановка задачі
У відповідності до актуальності даної наукової проблеми і наявних наробі- 

ш ів вітчизняних авторів метою даної статті є дослідження теоретичних основ 
нетрадиційних форм і систем оплати праці та їх практичне застосування на під
приємствах торгівлі.

III. Результати
На підприємствах торгівлі доцільно використовувати як відрядну, так і по

годинну форми оплати праці. Основні переваги відрядної системи оплати праці 
працівників галузі торгівлі полягають в більшій ступені зацікавленості кожно
го у зростанні товарообігу; дозволяє врахувати в розмірах розцінок значні ко
ливання витрат праці і його напруженості; дає можливість постійно підвищува
ти заробітну плату на основі покращення рівня організації праці.

© Томілін О.О., Мирошниченко А. О., 2009
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Погодинна система оплати праці застосовується для оплати праці керівни
ків, а також на підприємствах, де за об’єктивних причин можливості росту то
варообігу обмежуються або реалізуються товари підвищеного попиту чи това
ри. продаж яких недоцільно стимулювати.

У зв‘язку з цим, на підприємствах торгівельної галузі можна запропонува
ти два види організації оплати праці:

- тарифна система із застосуванням гнучкого графіку;

- безтарифна модель.
На базі концепції тарифно: системи із застосуванням гнучкого графіку ви

роблена модель заробітної плати, за дкої розмір тарифу поставлений в залеж
ність від результативності праці. Так, у рамках кожного кваліфікаційного роз
ряду можливо встановити три тарифних ставки в залежності від обсягу реалізо
ваних товарів: «низька» - при виконанні нижче 95% поставленого завдання;
«нормальна» - середній рівень інтенсивності праці.; «висока» - при виконанні 
більше 105% завдання.

В сучасних умовах, на наш погляд, на підприємствах торгівлі було б доці
льно застосовувати безтарифну модель. При застосуванні даної системи індиві
дуальна заробітна плата кожного працівника являє собою частку в зароблено
му усіма колективному фонді заробітної плати. Формула її розрахунку, може 
бути подана в такому вигляді:

ками (грн.);

К? - коефіцієнт кваліфікаційного рівня, привласнений і-му працівнику 
трудовим колективом у момент введення безтарифної системи оплати праці (у 
балах, частках одиниці або інших умовних одиницях);

КТУі -  коефіцієнт трудової участі в поточних результатах діяльності, що 
привласнюється і-му працівнику трудовим колективом, на період, за який про
водиться оплата (у балах, частках одиниці або інших умовних одиницях);

Ті ~  кількість робочого часу, відпрацьованого і-м працівником у період, 
за який провадиться оплата (годин, днів);

п — кількість працівників, що беруть участь у розподілі фонду оплати 
праці (чол.).

Базуючись на методиці, яку розробили вітчизняні вчені, у практиці засто
сування безтарифних систем оплати праці склалися два основних підходи до 
визначення коефіцієнтів кваліфікаційного рівня:

ХКТУ'КТ)
(1)

де ЗП, -  індивідуальна заробітна плата (грн.);

ФОТк -  фонд оплати праці, що підлягає розподілу між працівни-
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- виходячи із співвідношень в оплаті праці, що фактично склалися в період, 
що передує безтарифній системі оплати праці;

- виходячи із співвідношень в оплаті праці, що випливають із чинних умов 
оплати праці робітників у період, що передує безтарифній системі оплати праці.

Формула розрахунку коефіцієнта кваліфікаційного рівня працівника через 
заробітну плату має такий вигляд:

К ? = ' . (2)
ЗП тіп 4

де К ? - коефіцієнт кваліфікаційного рівня, (у балах, частках одиниці або 
інших умовних одиницях);

ЗЩР - середня заробітна плата і-го працівника за достатньо довгий пері
од (6 міс., 1 рік і т.д.);

ЗП-тіп -  середня заробітна плата працівника з найнижчим рівнем оплати 
за той же період (грн.).

Коефіцієнти кваліфікаційного рівня були нами згруповані за шістьма про
фесійно-кваліфікаційними рівнями, приведеними у табл. 1

Таблиця 1.
Коефіцієнти кваліфікаційного рівня за професійно-кваліфікаційними групами.

Найменування кваліфікаційно- 
посадових груп

Привласнений коефіцієнт кваліфіка
ційного рівня

Керівник підприємства 2,19

Заступник керівника 1,88

Головний бухгалтер 1,56

Менеджер по торгівлі 1,40

Старші продавці-консультанти 1,19

Продавці консультанти 1,00

Встановлення коефіцієнтів кваліфікаційного рівня по визначених групах 
дає можливість об’єктивно визначити співвідношення в оплаті праці працівни
ків, виходячи з їхніх функцій у торговому процесі.

Визначимо формулу розрахунку коефіцієнта кваліфікаційного рівня пра
цівника торгівлі:



де /  -  приналежність характеристики до робочого місця;

і]  -  приналежність характеристики до працівника, що працює на цьому
робочому місці;

К$  - коефіцієнт кваліфікаційного рівня;

к у  - коефіцієнт оцінки змінності — визначається співвідношенням суми 
доплат за роботу в дві, або три зміни стосовно базового розміру (тарифній ста
вці);

Щт - коефіцієнт оцінки фактичних умов праці;

К Ї  - коефіцієнт інтенсивності праці -  встановлюється в межах фактично
сформованих розмірів виплат за суміщення професій і розширення зон обслу
говування (від 30% до 50% тарифної ставки);

К Т  - коефіцієнт фахової майстерності -  визначається виходячи із сере
дніх сформованих розмірів доплат за фахову майстерність.

Другим елементом безтарифної системи оплати праці є коефіцієнт трудо
вої участі працівника в поточних результатах торгової діяльності. На основі 
цього коефіцієнта відбувається дооцінка трудового внеску працівника в загаль
ні результати праці підприємства. Комплексну оцінку трудового внеску праців
ників можна представити у вигляді формули:

і  = 0.5хАГ, х і ,  + К 2х Ь 2, (4)

де Ь -  комплексна оцінка трудового внеску робітника;
0,5 -  коефіцієнт для посилення значимості оцінки складності результа

тів праці;
Кі - коефіцієнт, що характеризує професійно-кваліфікаційний рівень;

К.2 — коефіцієнт, що характеризує складність виконуваних функцій;

Ьі -  оцінка ділових якостей;

1,2 -  оцінка поточних результатів праці.
Розглянемо на прикладі комплексну оцінку трудового внеску продавців на 

підприємстві торгівлі за звітний місяць.
На початковому етапі, розрахуємо коефіцієнт професійного рівня праців

ників за формулою:
К 0  + 8 + А (5)

' 0,85

де Кі - коефіцієнт, що характеризує професійно-кваліфікаційний рівень;

О - оцінка освіти;
5і -  оцінка стажу роботи з фаху;
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А ~ активність участі Б системі неперервного підвищення професійної 
майстерності;

0,85 -  максимальна бальна оцінка професійно-кваліфікаційного рівня.
Всіх атестованих працівників за критерієм освіти РО ЗП О Д ІЛ И М О  на три Гру

пи, КОЖНІЙ ІЗ ЯКИХ встановимо певну бальну оцінку: І група — середня спеціаль
на освіта (0,3 бала), II група — незакінчена вища освіта (0,35 бала), III група -  
вища освіта (0,5 бала).

Для визначення оцінки стажу роботи з фаху сформуємо таку залежність: 
до досягнення стажу до 5 років -0,1 бала за кожний рік; від 5 до 10 років - 0,3 
бала за кожний рік; при стажі 10 і більше років -0,5 бала за кожний рік.

Важливу роль в оцінці професійно-кваліфікаційного рівня приділяється ак
тивній участі працівників у системі неперервного підвищення професійної май
стерності. Д ія  продавців-консультантів встановимо таку бальну оцінку: корот
кострокові курси або стажування -  0,1 бала; курси підвищення кваліфікації з 
видачею посвідчення про закінчення -0 ,1 5  бала; навчання у ВУЗІ -  0,2 бала.

Відповідно до розробленого механізму оцінки професійно- 
кваліфікаційного рівня одержуємо таю коефіцієнти дая продавців підприємства 
торгівлі:

Продавець 1 має: освіта -  вища (0,5 бала); стаж роботи за спеціальністю -  
5 років (1,5 бала); посвідчення про підвищення кваліфікації на курсах -  0,15 ба
ла.

* 1=М ± М ± М  = 2)53
1 0,85

Продавець 2 має: освіта -  середня спеціальна (0,3 бала); стаж роботи за 
спеціальністю -  4 роки (0,4 бала).

0гЗ + 0?4 =
1 0,85

Продавець 3 має: освіта -  незакінчена вища (0,35 бала); стаж роботи за 
спеціальністю -  7 років (2,1 бала).

= 0,35 + 2,1 = 2 88
1 0,85

При атестації продавців-консультантів К2 складності виконуваних функцій 
приймемо 0,5 бала.

Оцінку ділових якостей працівників здійснюємо за найбільш універсаль
ними ознаками, що істотно впливають на індивідуальну продуктивність праці, 
морально-психологічний клімат у колективі, тобто на всю атмосферу трудового 
процесу і його практичні результати. Кожна ознака ділових якостей має чотири 
рівні прояву й оцінюється в балах: низький -  0,5 бала; середній -  1 бал; вище за 
середній -  2 бала; високий -  3 бала.
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Розрахунок оцінки ділових якостей продавців-консультантів наведемо в 
таблиці 2

Таблиця 2.
Оцінка ділових якостей продавців-консультантів (£;)

Ділові якості Продавець
і

Продавець
2

Продавець
3

Професійна компетентність 1 0,5 1

Винахідливість і ініціатива 1 2 2

Уміння організовувати роботу 1 2 1

В ідповідальність 1 2 1

Контактність 2 2 2

Почуття новизни 2 1 2 ,

Емоційна витримка 2 2 2

Всього (Ьі) 10 11,5 11

Визначимо бальні оцінки, що означають результати праці продавців- 
консультантів (див. табл. 3): низький -  0,7 бала; середній — 0,85 бал; вище за се
редній — 0,95 бала; високий -  1,05 бала.

Таблиця 3.

Оцінка результатів праці продавців-консультантів ( і 2)

Результати праці Продавець 1 Продавець 2 Продавець 3

Обсяг реалізованої про
дукції

0,70 1,05 1,05

Культура торгівлі 1,05 1,05 0,70

Всього (Ь2) 1,75 2,10 1,75

Відповідно до проведених розрахунків визначимо комплексну оцінку кож 
ного продавця-консультанта:

Продавець 1 Ь =0,5x2,53x10 + 0,5x1,75 = 13,53;

Продавець 2 І  =0,5x0,82x11,5 + 0,5x2,10 = 5,76;

Продавець З і  = 0,5 х 2,88 х 11 + 0,5 х 1,75 = 16,72.



Фонд оплати праці продавців-консультантів за звітний місяць складає 
4800 грн. і підлягає розподілу відповідно до комплексної оцінки якості роботи.

Загальна кількість балів, зароблена усіма продавцями-консультантами:

13,53+5,76 +16,72 = 36,01

«Ціна» одного бала складає:
4800грн.: 36,01 = 133,30грн.

Фактична заробітна плата в результаті буде:
Продавець 1 13,53 х 133,30 = 1803,50грн.;

Продавець 2 5,76 х 133,30 = 767,80гря.;

Продавець 3 16,72 х 133,30 = 2228,70гри. .

IV. Висновки
Підсумовуючи проведене дослідження, слід зазначити, що на підприємст

вах торгівлі в умовах ринкових відносин, на наш погляд, доцільно застосовува
ти безтарифну систему оплати праці, що має такі переваги:

1. Тісний зв‘язок (повну залежність) рівня оплати праці працівників з фон
дом заробітної плати, що нараховується за колективними результатами роботи.

2. Присвоєння кожному працівнику коефіцієнтів, що комплексно характе
ризують його кваліфікаційний рівень і визначають його трудовий внесок у за
гальні результати праці за даними про попередню трудову діяльність працівни
ка або групи працівників, які відносяться до кваліфікаційного рівня.

3. Присвоєння кожному працівнику коефіцієнтів трудової участі в поточ
них результатах діяльності, що доповнює оцінку його кваліфікаційного рівня.
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