
































 

  



Практична робота №4 

 

Тема: Визначення чисельності працівників сільськогосподарського 

підприємства. 

 

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні навички 

розрахунку чисельності персоналу підприємства та його плинність. 

 

Хід роботи 

 

Теоретичні відомості. В обліку, звітності, плануванні та визначенні 

середньомісячної заробітної плати персоналу будь-якого підприємства важливе 

значення мають показники чисельності персоналу: облікова, 

середньооблікова і явочна чисельність працівників.  

До облікової чисельності відносять усіх постійних, сезонних і 

тимчасових працівників, прийнятих на роботу терміном понад один день 

незалежно від того, перебувають вони на роботі, у відпустці, відрядженні чи 

звільнені від праці через хворобу або з інших причин. Облікова чисельність 

відображає число працівників підприємства на певну дату.  

Середньооблікова чисельність працівників підприємства за місяць 

визначається як сума облікової чисельності працівників за всі дні місяця, 

поділена на кількість календарних днів у місяці. Чисельність працюючих за 

вихідні й святкові дні приймається такою ж, як і у передвихідні чи передсвяткові 

дні. Середньооблікову чисельність працівників підприємства за квартал 

визначають як суму середньооблікової чисельності працівників за кожен місяць 

розділену на кількість місяців кварталу. Середньорічну облікову чисельність 

одержують діленням суми середньоквартальної чисельності працівників за всі 

квартали на кількість кварталів у році.  

Явочна чисельність охоплює всіх працівників підприємства, які вийшли 

на роботу на певну дату. Розрахунок загальної чисельності працівників 

підприємства на плановий період виконують окремо для промислово-

виробничого, непромислового і невиробничого персоналу.  

Важливим є правильне визначення планової чисельності робітників, які 

входять до складу промислово-виробничого персоналу (ПВП). Цей показник 

обчислюється на основі трудомісткості виробничої програми підприємства, яка 

охоплює заходи щодо підвищення продуктивності праці й економії трудовитрат 

на випуск продукції за окремими факторами.  

Розрахунок планової чисельності основних виробничих робітників 

(Чо.р.н), праця яких нормується, здійснюють за трудомісткістю виробничої 

програми: 

Чо.р.н = Твп / (Те * Кн) 

де Твп – трудомісткість виробничої програми, нормо-дні; Те – ефективний, 

або корисний, фонд робочого часу одного робітника в базовому періоді (році), 

дні; Кн – коефіцієнт виконання норм виробітку робітниками-відрядниками на 

підприємстві. 



Чисельність основних робітників, праця яких нормується (Чо.р.н), 

може бути визначена також за нормами виробітку:  

Чо.р.н = Qзаг / Впл 

де Qзаг – запланований обсяг випуску продукції за рік, або натуральний 

показник, грн; Впл – плановий виробіток цієї продукції за рік у розрахунку на 

одного робітника, або натуральний показник, грн. 

Чисельність машиністів, зайнятих обслуговуванням машин на 

нормованих роботах (Чо.р.н), знаходять за формулою:  

Чо.р.н = (Тм.д.о * Кзм) / Те 

де Тм.д.о – кількість машино-днів, відпрацьованих на основних роботах; 

Кзм – коефіцієнт змінності роботи машин. 

У лісозаготівельному виробництві чисельність операторів агрегатних 

машин (Чо.а.м) визначається за формулою: 

Чо.а.м = (Nа * МЗ) / Те 

де Nа – кількість агрегатних машин, задіяних на лісозаготівлях 

держлісгоспу в плановому році; M3 – кількість машино-змін роботи одного 

агрегата за рік. 

Планову чисельність допоміжних робітників (Чд.р), зайнятих на 

підготовчо-допоміжних і обслуговуючих роботах, утриманні та ремонті 

обладнання, обчислюють за допомогою спеціальних розрахунків або на основі 

існуючих укрупнених нормативів, обчислених у людино-днях.  

За окремим розрахунком визначається чисельність робітників на 

утриманні, технічному обслуговуванні й ремонті однієї машини, або групи 

однойменних машин, на різних роботах (Чр.у.р): 

Чр.у.р = (Тм * Нт) / (Те * 100) 

де Тм – час роботи машини (групи машин), необхідний для виконання 

річної виробничої програми, машино-годин; Нт – нормативна трудомісткість 

технічних обслуговувань і поточного ремонту на 100 нормо-годин роботи 

машин, людино-дні. 

Якщо відсутні норми виробітку або нормативи обслуговування, то 

чисельність допоміжних робітників (Чд.р) розраховують за такою формулою: 

Чд.р = n * Кзм * На * Кос 

де n – кількість робочих місць допоміжних робітників; Кзм – коефіцієнт 

змінності роботи машин (устаткування); На – нормативне число основних 

робітників, які одночасно обслуговують один складний агрегат; Кос – коефіцієнт 

облікового складу робітників, розрахований за формулою: 

Кос = Чр.я / Чр.о 

де Чр.я – явочна чисельність робітників; Чр.о – облікова чисельність 

робітників. 

Чисельність керівників, спеціалістів і службовців обчислюється згідно 

зі штатним розписом підприємства.  

Штатний розпис підприємства затверджується відповідно до галузевих 

нормативів і норм, розроблених власне підприємством з урахуванням 

передового досвіду. Він складається окремо для адміністративно-управлінського 



персоналу (адміністрації) та адміністрації управління цехом (цеховий, або 

загальновиробничий, персонал).  

Штатний розпис підприємства містить перелік посад і категорій 

персоналу (керівники, спеціалісти, службовці й МОП – молодший 

обслуговуючий персонал), чисельність працівників кожної категорії (кількість 

штатних одиниць), місячний оклад для кожної посади і можливі надбавки. 

Чисельність працівників непромислового персоналу визначають окремо за 

видами цієї діяльності з урахуванням його специфіки; чисельність керівників, 

спеціалістів і службовців цієї сфери діяльності – відповідно до затверджених 

нормативів.  

У процесі суспільного виробництва спостерігається переміщення 

працівників з одного підприємства на інше під впливом різних об’єктивних і 

суб’єктивних факторів. В одних випадках цей процес є конструктивним, 

оскільки сприяє раціональному використанню трудових ресурсів країни, 

забезпечує вирішення економічних, соціальних і культурних програм, зміцнює 

обороноздатність країни тощо. Водночас цей процес має і негативні ознаки, що 

завдають шкоди економіці країни, в тому числі й сільському господарству. В 

зв’язку з цим необхідно постійно вивчати причини переміщення працівників і 

здійснювати своєчасні заходи з метою попередження негативних наслідків.  

Найбільш вагомим показником, що негативно впливає на результати 

виробничо-господарської діяльності підприємства, є плинність персоналу.  

Плинність – процес переміщення персоналу з одних підприємств на 

інші, або незаплановане вибуття працівників з підприємства. Плинність 

відбувається внаслідок звільнення працівників за власним бажанням (коли 

працівник незадоволений роботою), за прогули та інші порушення трудової 

дисципліни, через відсутність перспектив професійного росту, незадовільний 

психологічний клімат у колективі, неналежні умови праці, у зв’язку з низькою 

заробітною платою, значною віддаленістю підприємства від місця проживання, 

а також унаслідок втрати роботи через закриття підприємства тощо.  

Плинність кадрів характеризується абсолютним і відносним 

показниками.  

Абсолютний показник плинності не охоплює працівників, які вибули з 

підприємства у зв’язку з навчанням у закладах освіти, переходом на контрактну 

службу в армію, виходом на пенсію, а також переведені вищими інстанціями 

працівники на інше підприємство за певний період (рік, квартал, місяць).  

Відносний показник, або коефіцієнт плинності, визначають за 

формулою: 

Кпл = Ча.п / Чс.о 

де Кпл – коефіцієнт плинності за певний період часу; Ча.п – абсолютний 

показник плинності за цей період; Чс.о – середньооблікова чисельність за цей 

період. 

Що менший коефіцієнт плинності й стабільніший склад працівників, то 

вищі показники виробничо-господарської діяльності підприємства. Через 

плинність персоналу знижується продуктивність праці, підвищуються 

трудовитрати на виготовлення одиниці продукції, знижується її якість. Тому 



адміністрація підприємства має повсякчас дбати про зменшення плинності 

працівників. 

Економічний ефект від зниження плинності визначається через 

економію часу та додатковий випуск продукції. Економію робочого часу (Тек) 

знаходимо за формулою:  

Тек = Ча.п * t 

де t – втрати часу в зв’язку з плинністю, тобто час на заміщення в роботі 

необхідною робочою силою одного звільненого працівника, дні. 

Додатковий випуск продукції (робіт, послуг) унаслідок зниження 

плинності обчислюємо за формулою:  

Вдод = Те * Впл 

де Впл – плановий виробіток на одного працюючого за людино-день, грн. 

 

Завдання 1. Розрахувати  планову чисельність основних виробничих 

робітників, праця яких нормується, використовуючи дані з таблиці 1.  

Таблиця 1 

Баланс робочого часу середньооблікового робітника за 2020 рік 

№ 

п/п 
Показники 

Порядок 

розв’язання 

Очікувані 

результати 

1. Календарний фонд часу, дні - 365 

2. Вихідні та святкові дні - 112 

3. Номінальний фонд робочого часу, дні                    
(365-112) 

р.1-р.2 253  

4. 
Планові невиходи на роботу в середньому 

одним робітником за рік, дні                                        
(28+4+1+1) 

р.4.1+р.4.2+ 

р.4.3+р.4.4 
34 

 з них:   

4.1 - чергові й додаткові відпустки - 28 

4.2 - у зв’язку з лікарняними - 4 

4.3 - виконання державних обов’язків - 1 

4.4 - з інших поважних причин - 1 

5. 

Явочний робочий час одного робітника за рік, 

дні (дні, які відпрацьовує один робітник у 

середньому за рік)    (253-34) 

р.3-р.4 219 

6. Середня тривалість робочого дня, год. - 7,9 

7. 
Плановий (ефективний) фонд робочого часу за 

рік одного робітника, год.                                                             
(7,9х219) 

р.6*р.5 1730,1 

8. 
Коефіцієнт виконання норм виробітку 

робітниками-відрядниками на підприємстві 
- 1,061 

9. 
Трудомісткість виробничої програми у 

плановому році, нормо-год 
- 98 700 

 



Номінальний фонд робочого часу визначається різницею між 

календаним робочим часом та вихідними і святковими днями. 

Планові невиходи на роботу в середньому одним робітником за рік 

визначаються як сума чергових й додаткових відпусток, невиходів у зв’язку з 

лікарняними, виконання державних обов’язків та з інших поважних причин. 

Явочний робочий час одного робітника за рік визначається як різниця 

між номінальним фондом робочого часу та плановими невиходами на роботу в 

середньому одним робітником за рік. 

Плановий (ефективний) фонд робочого часу за рік одного робітника 

визначається як добуток середньої тривалості робочого дня та явочного робочого 

часу одного робітника за рік. 

Розв’язання: 

Чо.р.н = Твп / (Те * Кн) 

 = чол.) 

 

Завдання 2. У допоміжному цеху лісництва встановлено 58 одиниць 

обладнання, режим роботи лісництва двозмінний. Номінальний фонд робочого 

часу становить 255 днів, явочний робочий час одного робітника в середньому 

дорівнює 220 днів. Норма обслуговування обладнання одним робітником 15 

одиниць. Визначте чисельність допоміжних робітників. 

 

Довідково: Розрахунок чисельності допоміжних робітників за 

формулою: 

 
де Чд.р – чисельність допоміжних робітників; 

Соб. – кількість обладнання, яке обслуговується допоміжними 

робітниками; 

S – кількість робочих змін на добу; 

Но – норма обслуговування обладнання одним допоміжним робітником; 

kпер. – коефіцієнт переводу явочної чисельності у спискову. 

Коефіцієнт переводу явочної чисельності допоміжних робітників у 

спискову розраховується як відношення номінального фонду часу до явочного 

фонду одного робітника за рік. 

Розв’язання: 

1. Коефіцієнт переводу явочної чисельності у спискову дорівнює: 

255 : 220 = 1,159 

2. Чисельність допоміжних робітників розраховуємо за формулою  і вона 

повинна складати: 

=  (чол.) 

 



Завдання до практичної роботи: 

Задача 1. Розрахувати  планову чисельність основних виробничих 

робітників, праця яких нормується, використовуючи дані з таблиці 1.  

Таблиця 1 

Баланс робочого часу середньооблікового робітника за рік 

№ 

п/п 
Показники 

Порядок 

розв’язання 

Очікувані 

результати 

1. Календарний фонд часу, дні - 365 

2. Вихідні та святкові дні - 110 

3. Номінальний фонд робочого часу, дні                  р.1-р.2  

4. 
Планові невиходи на роботу в середньому 

одним робітником за рік, дні                                            
р.4.1+р.4.2+ 

р.4.3+р.4.4 
 

 з них:   

4.1 - чергові й додаткові відпустки - 28 

4.2 - у зв’язку з лікарняними - 1 

4.3 - виконання державних обов’язків - - 

4.4 - з інших поважних причин - - 

5. 

Явочний робочий час одного робітника за рік, 

дні (дні, які відпрацьовує один робітник у 

середньому за рік)   

р.3-р.4  

6. Середня тривалість робочого дня, год. - 8 

7. 
Плановий (ефективний) фонд робочого часу за 

рік одного робітника, год.                                                 
р.6*р.5  

8. 
Коефіцієнт виконання норм виробітку 

робітниками-відрядниками на підприємстві 
- 1,05 

9. 
Трудомісткість виробничої програми у 

плановому році, нормо-год 
- 97 800 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Завдання 2. У допоміжному цеху лісництва встановлено 60 одиниць 

обладнання, режим роботи лісництва в одну зміну. Номінальний фонд робочого 

часу становить 255 днів, явочний робочий час одного робітника в середньому 

дорівнює 225 днів. Норма обслуговування обладнання одним робітником 10 

одиниць. Визначте чисельність допоміжних робітників. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № 

 
смт Нова Ушиця «___»_____________2021 р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю ________________________ 

 (далі - Роботодавець), в особі директора підприємства, що діє на підставі Статуту, з однієї 

сторони, та __________________________________________ 

(далі - Працівник), з іншої сторони, далі разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, СТРОК ДІЇ 

ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

1.1. Працівник зобов’язаний самостійно виконувати доручену йому роботу у 

відповідності з умовами цього Договору, дотримуватися Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, а Роботодавець зобов’язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати 

умови праці, необхідні для виконання Працівником трудових обов’язків. 

1.2. Цей Договір є строковим трудовим договором. На підставі цього Договору 

виникають трудові правовідносини між Працівником та Роботодавцем. 

1.3. Працівник приймається на посаду __________________________ 

 

(зазначається назва посади відповідно до штатного розпису та Класифікатору професій) 

1.4. Працівник підпорядковується начальнику відділу 

та директору підприємства в межах, визначених чинним законодавством України, локальними 

нормативними актами роботодавця та цим Договором. 

1.5. Цей Договір укладається на термін з «___» ____________2021року 

і діє до «___» ______________ 2021 року включно. Якщо після закінчення терміну трудового 

договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, 

дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. 

1.6. Цей Договір є підставою для видання Наказу про прийом на роботу Працівника. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Роботодавець зобов’язаний: 

2.1.1. створити Працівнику всі необхідні умови для належного виконання ним своїх 

обов’язків; 

2.1.2. забезпечувати виконання гарантій, передбачених чинним законодавством 

України для працівників під час виконання ними своїх трудових обов’язків; 

2.1.3. провести інструктажі Працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, 

гігієни праці, охорони праці, протипожежної охорони; 

2.1.4. ознайомити працівника з колективним договором підприємства, Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією та іншими локальними актами 

підприємства що стосуються його роботи; 

2.1.5. своєчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату, премії та 

винагороди Працівнику у відповідності з цим Договором, Колективним договором, 

Положенням про оплату праці та Положенням про преміювання що діють на підприємстві. 

2.2. Роботодавець має право: 

2.2.1. вимагати усунення недоліків, допущених Працівником в процесі виконання 

ним своїх посадових обов'язків. 

2.2.2. притягувати Працівника до дисциплінарної та/або матеріальної 

відповідальності в разі порушення ним цього Договору та положень інших локальних актів. 

2.3. Працівник зобов’язаний: 

2.3.1. пройти інструктажі з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, 

охорони праці, протипожежної охорони; 

2.3.2.  ознайомитися з колективним договором підприємства, Правилами 



внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією та дотримуватись в роботі їхніх 

положень; 

2.3.3.  особисто виконувати обов’язки передбачені Договором та Посадовою 

інструкцією; 

2.3.4. точно і своєчасно виконувати всі доручення та розпорядження директора 

підприємства в межах займаної працівником посади; 

2.3.5. при виконанні своїх трудових обов’язків дотримуватись вимог стандартів, 

правил, умов, що регламентують особливості виконання певних видів робіт; 

2.3.6.  відповідально ставитись до виконання своїх обов’язків, оволодівати та, після 

узгодження з директором підприємства, використовувати у процесі праці нові досягнення 

науки і техніки, передові технології; 

2.3.7. повідомляти директору підприємства будь-яку інформацію, що стосується 

діяльності Роботодавця та може позитивно або негативно вплинути на цю діяльність (зокрема, 

про простій в своїй роботі); 

2.3.8.  дотримуватись конфіденційності умов цього Договору, не розголошувати 

комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Роботодавця; 

2.3.9. за направленням виїжджати у відрядження; 

2.3.10. отримувати під звіт майно та інші матеріальні цінності, як від сторонніх 

організацій, так і безпосередньо від Роботодаця, відповідно до довіреностей або інших разових 

документів. 

2.4. Працівник має право: 

2.4.1. самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції відповідно 

покладених на нього посадових обов'язків; 

2.4.2. вносити пропозиції щодо удосконалення як виконуваної ним роботи, так і 

роботи Підприємства в цілому, не порушуючи принципи доброзичливості та умови 

конфіденційності. 

3. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ 

3.1. Працівник під час здійснення своїх трудових функцій зобов’язаний 

дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, з урахуванням особливості 

режиму робочого часу працівників окремих підрозділів Роботодавця та положень цього 

Договору. 

3.2. Працівник виконує роботу на умовах повного робочого часу. 

Тривалість робочого тижня становить годин. 

Робочі дні: ____________________________________________________________  

Час початку та закінчення роботи: _____________________________ 

Перерва для відпочинку та харчування: ________________________ 

3.3. У виключних випадках Роботодавець може залучити Працівника до: 

- надурочних робіт у порядку та з компенсаціями, передбаченими законодавством; 

- виконання роботи у вихідні та святкові дні (тільки у встановлених законодавством 

випадках) з оплатою відповідно до чинного законодавства. 

3.4. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю (_____) календарних 

дні(-в) на рік. Відпустка Працівнику надається відповідно до Графіка відпусток та на умовах, 

передбачених чинним законодавством України. 

Надання інших видів відпусток здійснюється на умовах та у порядку, встановлених 

чинним законодавством. 

4. ОПЛАТА ПРАЦІ 

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Договором, Працівнику щомісячно 

Роботодавцем виплачується заробітна плата із розрахунку посадового окладу, який становить  

() грн на місяць. 

4.2. Розмір посадового окладу може бути збільшений на підставі додатково 



укладених Сторонами письмових угод до цього Договору. 

4.3. Роботодавець нараховує Працівнику надбавки, доплати, премії та інші виплати 

відповідно до норм законодавства, колективного договору підприємства, Положення про 

оплату праці та Положення про преміювання що діють на підприємстві. 

4.4. Порядок виплати заробітної плати визначається нормами чинного трудового 

законодавства та Положення про оплату праці, яке діє на підприємства. 

4.5. Оплата відпустки Працівника проводиться виходячи з його середнього заробітку, 

обчисленого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

5. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

5.1. Працівник має право на соціальне забезпечення, яке здійснюється Роботодавцем 

у порядку, встановленому колективним договором підприємства. 

6. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Договір може бути припинений: 

6.1.1. за угодою сторін відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю 

України (далі — КЗпП); 

6.1.2. зв'язку із закінченням терміну дії Договору відповідно до пункту 2 статті 36 

КЗпП; 

6.1.3. у інших випадках передбачених законодавством з ініціативи Працівника або 

Роботодавця. 

6.2. У разі бажання працівника достроково розірвати договір він зобов’язаний 

попередити про це Роботодавця письмово за два тижні. 

Працівник має право достроково розірвати Договір у разі невиконання Роботодавцем 

своїх зобов'язань та норм законодавства про працю. 

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, які 

зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. Договір може бути 

доповнений або змінений у порядку, визначеному чинним законодавством України за 

взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди. 

7.2. Відносини Сторін, не передбачені цим Договором, регламентуються чинним 

законодавством України. 

7.2. Працівник зобов'язується не розголошувати комерційну таємницю підприємства, 

не використовувати її в інтересах третіх осіб. Під комерційною таємницею підприємства 

розуміються відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого 

характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної 

таємниці. 

7.3. Працівник згоден на обробку його персональних даних Роботодавцем у порядку 

встановленому Законом України «Про захист персональних даних». 

7.4. Роботодавець зобов'язується не передавати персональні дані Працівника, які 

йому стали відомі під час виконання цього Договору, третім особам, крім випадків, коли така 

передача здійснюється при поданні Роботодавцем різних видів звітності в державні органи, 

що передбачено законодавством України. 

7.5. Спори, які можуть виникнути щодо Договору вирішуються сторонами 

самостійно, або у судовому порядку. 

 

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ  

Роботодавець:   Працівник 
Повна назва: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «____________________________» 

код ЄДРПОУ ______________  

Адреса: ________________________________  

ПІБ  

Адреса: __________________________  

Тел. моб.: 380(__) ____ -__-__ 

Тел. дом.: 380(__) ____ -__-__ 



Розрахунковий рахунок № 

в _______________________________________  

МФО _____________  

Тел. 380(__) ___ -__-__ 

Директор підприємства 

 ______________________ / __________ / 

(підпис) (ПІБ) 

Паспорт: серія№ виданий  ___________  

" __ " ___________________ р. 
Реєстраційний номер платника податків 
 
 
 

(підпис) 

  

 

Тема 6: Організація оплати праці 

 

































 

  



Практична робота №5 
 

Тема: Визначення акордних розцінок, нарахування оплати праці 

працівникам основних і обслуговуючих виробництв 

Мета: Навчитися визначати акордні розцінки та нараховувати оплату 

праці працівникам основних і обслуговуючих виробництв 

 

Завдання 1. Визначити акордну розцінку за продукцію в тваринництві. 

Завдання 2. Запланувати витрати на оплату праці тракториста-

машиніста. 

 

Методичні рекомендації 

 

Визначення акордних розцінок в тваринництві проводять 

у такій послідовності: 

Приклад розрахунку: 

Молочно-товаринна ферми на 400 корів з річним надоєм молока від 

корови 3500 кг і виходом приплоду 90 телят на 100 корів. 

Розрахунок колективної розцінки за продукцію: 

- середньорічне поголів’я корів – 400 гол.; 

- надій молока від корови – 3500 кг; 

- валовий надій молока – 14000 ц (35 · 400); 

- вихід телят – 360 гол. (400 · 90 : 100); 

- акордний фонд оплати праці – 90454 грн. (69580 · 1,30 коефіцієнт 

збільшення тарифного фонду); 

- розподіл акордного фонду: на молоко – 90 відсотків; на приплід – 10 

відсотків, що становить на молоко 81409 грн. (90454 · 90 : 100); на приплід – 9045 

грн. (90454 · 10 : 100); колективна розцінка за 1 ц молока – 5,82 грн. (81409 : 

14000); за одне теля – 25 грн. (9045 : 360); 

- розцінка оплати за 1 ц молока для доярів становитиме за цих умов 3,56 

грн. (38368 · 1,30 : 14000); для тваринників – 118 грн., (12784 · 1,30 : 14000); для 

трактористів-машиністів – 0,64 грн. (6904 · 1,30 : 14000) і т.д. 

При виконанні завдання 1 використати такі вихідні дані: на фермі для 

доярок встановлена технічно обґрунтована норма обслуговування - 25 корів, 

планом передбачено надоїти від кожної корови 3200 кг молока і одержати 90 

телят на 100 корів. Робота доярок тарифікується за 5 розрядом і становить 3631 

грн (119,38 грн/день), доплата за продукцію встановлена в розмірі 30 відсотків. 

1. Визначити валовий вихід продукції: 

- молока (множенням поголів’я корів на надій на одну корову), ц: ____________ 

____________________________________________________________________ 

- приплоду (по відповідному відсотку від поголів’я корів), гол.: _____________ 

____________________________________________________________________ 

2. Тарифний фонд оплати праці визначають множенням тарифної ставки 

відповідного розряду на кількість нормо-змін (у тваринництві - 365 днів): 

____________________________________________________________________ 



3. Доплату за продукцію визначають по відповідному відсотку від 

тарифного фонду оплати праці:  

____________________________________________________________________ 

4. Акордний фонд оплати праці включає тарифний фонд та доплату за 

продукцію: 

____________________________________________________________________ 

5. Визначають акордний фонд оплати праці за молоко і приплід (згідно з 

інструкцією 90% виплачують за молоко, 10% - за приплід): 

____________________________________________________________________ 

6. Акордна розцінка визначається відношенням акордного фонду оплати 

праці до валового виходу продукції:  

____________________________________________________________________ 

При виконанні завдання 2 використати такі вихідні дані: вид роботи - 

передпосівний обробіток ґрунту на глибину загортання насіння (4-6 см), агрегат 

ХТЗ170, с/г машина КПП-6. Тракторист-машиніст 1 класу (25%) зі стажем 

роботи 11 років (20%), обсяг роботи - 100 га, норма виробітку – 20,6, тарифна 

ставка за нормозміну – 34,3. 

Завдання виконується в такій послідовності: 

а) визначається кількість нормозмін діленням обсягу роботи на норму 

виробітку: 

____________________________________________________________________ 

б) розраховується оплата праці по тарифу множенням тарифної ставки 

відповідного розряду на кількість нормозмін: 

____________________________________________________________________ 

в) доплата за класність визначається по відповідному відсотку від 

оплати праці по тарифу:  

____________________________________________________________________ 

г) доплата за стаж визначається також по відповідному відсотку від 

оплати по тарифу враховуючи попередні доплати:  

____________________________________________________________________ 

д) сума витрат на оплату праці з нарахуваннями включає оплату по 

тарифу, доплату за класність та за стаж, грн./нормозміну: 
____________________________________________________________________ 

е) сума витрат на оплату праці за всі нормозміни: сума витрат на оплату 

праці з нарахуваннями множимо на кількість нормозмін: 
____________________________________________________________________ 

 

Питання для самоконтролю 

1. Суть і принципи оплати праці. 

2. Які є види, форми і системи оплати праці? 

3. Що розуміють під тарифною системою, які її елементи? 

4. В чому полягає державне регулювання оплати праці? 

5. Які особливості оплати праці трактористів-машиністів, шоферів? 

6. Методика визначення акордних розцінок у рослинництві, тваринництві. 

7. Як здійснюється оплата праці керівників і спеціалістів? 



Тема: «Теоретичні основи менеджменту та організації менеджменту в 

сільськогосподарських підприємствах» 

 

План: 

1. Сутність управління та менеджменту. 

2. Менеджмент в умовах переходу до ринкової економіки. 

Підприємництво і менеджмент. 

 

1. Розвиток продуктивних сил суспільства супроводжується поглибленням 

поділу праці, що породжує об'єктивну необхідність координації різних видів і 

різновидностей праці в добре організованих соціально-ринкових системах.  

Управління – це сфера людської діяльності, яка виникла в результаті 

розподілу праці, за допомогою якої людина впливає на соціально-політичні, 

техніко-економічні й соціально-культурні процеси для досягнення поставлених 

цілей. У науковій літературі поняття «управління» трактується по-різному. І хоча 

визначення передбачають різні підходи, проте суть їх однакова, 

тому управління – це свідома цілеспрямована діяльність людини, за допомогою 

якої вона впорядковує й підпорядковує своїм інтересам елементи зовнішнього 

середовища – суспільства, живої й неживої природи, техніки тощо. 

Елементи, на які спрямована ця діяльність, створюють об'єкт управління, 

який має, як правило, параметри як у просторі, так і в часі. Об'єктами такого виду 

управління, перш за все, є різні форми суспільних відносин, поведінки і 

діяльності людей. На підприємстві об'єктами управління виступають також всі 

матеріальні й грошові ресурси. У зв'язку з цим широко використовуються такі 

поняття, як управління фінансами, маркетингом, науково-технічним прогресом, 

якістю праці і продукції, ефективністю виробництва тощо. 

Управління можна трактувати як цілеспрямовану дію на об'єкт з метою 

змінити його стан або поведінку в зв'язку зі зміною обставин. Воно як явище 

об'єктивного світу дуже різноманітне. Характеризуючи оточуюче середовище, 

дослідники виділяють три основні сфери управління: нежива природа, жива 

природа й соціальне управління. 

Сутність соціального управління можна визначити з позицій економічної 

теорії, кібернетики, соціології, психології, права, філософії та інших наук. За 

принципами комплексного, системного підходу соціальне управління – це 

цілеспрямована діяльність управлінського апарату в соціально-економічній 

системі, пов'язана з виконанням специфічних функцій (планування, організації, 

регулювання, координації, мотивації, контролю) на основі пізнання й 

використання об'єктивних законів та закономірностей виробництва в інтересах 

постійного підвищення його ефективності. 

У межах соціального управління виділяють дві основні 

його форми: управління матеріальними ресурсами та управління людськими 

ресурсами. 

Управління підприємством або іншими первинними суб'єктами 

господарювання – це постійний і системний вплив на діяльність його структур 

для забезпечення узгодженої роботи й досягнення кінцевого позитивного 



результату. Близьким до згаданого є визначення процесу управління як 

діяльності об'єднаних у певну структуру суб'єктів управління, направленої на 

досягнення поставленої мети управління шляхом реалізації певних функцій і 

використання відповідних методів і принципів управління. 

«Управління» – найбільш загальне поняття, яке поширюється на велике 

коло різноманітних об'єктів, явищ і процесів, наприклад: технічні системи; 

господарські системи; суспільні системи; державні системи тощо. 

«Менеджмент» – це поняття, яке використовують переважно для 

характеристики процесів управління господарськими організаціями 

(підприємствами). 

У сучасній теорії й практиці управління існують різні визначення терміна 

«менеджмент». Більшість авторів дотримуються думки, шо менеджмент – тип 

управління, який найбільше відповідає потребам та умовам ринкової економіки. 

Він виник і сформувався у своєрідну концепцію практичного управління як тип 

останнього, що з'явився в умовах вільного підприємництва, конкуренції, 

економічної мотивації. Поняття «менеджмент» є досить загальним і має 

різнобічне застосування. Воно охоплює різні принципи, цілі, види діяльності та 

функції. 

Етимологічно менеджмент походить від латинського слова «manus» 

– рука. Початково це слово означало вміння дбайливо вести домашнє 

господарство, майстерно володіти засобами праці, вправно працювати. З появою 

багатьох видів роботи, з поглибленням спеціалізації виникла потреба в 

діяльності, яка пов'язувала в єдине ціле роботу багатьох окремих виконавців. 

Відповідно до цього трансформувався і зміст поняття «менеджмент». Це слово 

увібрало у себе всі чисельні вимоги до управління як до науки, мистецтва 

ведення справ і стилю роботи. 

Термін «менеджмент» походить від англійського management і є похідним 

від to manage – «управляти», стояти на чолі, завідувати, бути здатним «упоратись 

з чимось». 

Існує багато визначень сутності менеджменту. Фундаментальний 

Оксфордський словник англійської мови містить такі тлумачення: 

– менеджмент – це спосіб та манера спілкування з людьми; 

– менеджмент – це влада та мистецтво керівництва; 

– менеджмент-це вміння та адміністративні навички в організації 

ефективної роботи апарату управління (служб працівників); 

– менеджмент – це орган управління, адміністративні одиниці, служби й 

підрозділи. 

Отже, термін «менеджмент» необхідно відрізняти від терміна 

«управління», що є набагато ширшим, оскільки застосовується в різних сферах 

діяльності (наприклад, управління державою, управління ростом і розвитком 

рослин, управління механізмами тощо). Термін «менеджмент» застосовується 

лише в одній сфері – господарській діяльності (підприємство, банк та інші 

господарські одиниці). 

Менеджмент – це раціональний спосіб управління діловими 

підприємствами (фірмами); управління зорієнтоване на задоволення потреб 



споживача, отримання соціального та економічного ефекту; діяльність пов'язана 

з наглядом, яка використовує особливі форми організації праці, договірні та 

контрактні стосунки між працею і капіталом; особлива галузь наукового знання 

і професійної спеціалізації менеджерів, з яких складається адміністративний 

штат корпорації тощо. 

З наукової точки зору, менеджмент – це уміння використовувати 

об'єктивні закони й закономірності, які використовуються в галузі управлінської 

діяльності. Менеджмент розглядає підприємство не тільки як технологічну ланку 

суспільного виробництва, а й як соціально-виробничу підсистему ринкових 

відносин. У трактуванні цього терміна містяться різні аспекти управлінської 

діяльності. 

Менеджмент як: 1) процес, за допомогою якого професійно підготовлені 

спеціалісти формують організації і керують ними; 

2) функції управління, за допомогою яких менеджери забезпечують умови 

для ефективної праці робітників організації (планування, організація, 

координування, мотивування, контролювання); 

3) люди, які керують організацією, – це керівники ринкової орієнтації, які 

своєчасно реагують на кон'юнктуру й динаміку пропозицій; 

4) орган або апарат управління, який є складовою частиною організацій. 

Головне завдання – ефективне використання й координація усіх ресурсів 

організації; 

5) наука управління, основу якої складає вся сума накопичених знань у 

вигляді концепцій, теорій, принципів і форм управлінської діяльності. Виявляє 

фактори та умови, за яких спільна праця людей є найбільш корисною; 

6) мистецтво управління, же базується на тому, що організації – це складні 

системи, на функціонування яких впливають, крім об'єктивних факторів 

оточуючого середовища, ряд суб'єктивних. У зв'язку з цим особливу роль 

відіграє рівень розвитку особистих якостей менеджера. 

Менеджмент – 1) це вміння досягати поставлених цілей, 

Аналіз різних визначень менеджменту, а також дослідження проблем на 

макрорівні в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні дає 

можливість, на думку А.В. Шегди, сформулювати таке 

визначення: менеджмент – це функція управлінського апарату розвинутого 

сучасного виробництва з використання законів і закономірностей суспільного 

розвитку, які дозволять організувати ефективне, конкурентоспроможне 

виробництво в умовах, коли постійно змінюється зовнішнє та внутрішнє 

середовище життєдіяльності. 

Здійснення цієї функції передбачає і підводить до виникнення й 

відтворення певних соціально-економічних відносин, які виступають 

соціальною формою організації, ефективного, конкурентоспроможного 

індивідуального відтворення. Суб'єктами відносин є керівники-менеджери й 

підлеглі в рамках підприємства, а також суб'єкти зовнішнього середовища, з 

якими вступають в певні відносини менеджери підприємства в процесі 

досягнення своєї мети. З цими компонентами доводиться мати справу 

менеджеру. У відповідності до цього розрізняють наступні сфери менеджменту: 



– виробничий менеджмент; 

– фінансовий менеджмент; 

– управління персоналом; 

– управління дослідженнями та розробками; 

– фінансовий облік; 

– маркетинг менеджмент; 

– загальна адміністрація. 

 

2. Як новий вид діяльності менеджмент сформувався в розвинутих країнах 

з ринковою економікою в 30-х роках XX ст. і його часто називають 

конкурентоспроможною системою управління, яка адекватна ринковому типу 

господарювання, і є привабливою сферою бізнесу. 

Менеджмент поширений скрізь, де має місце будь-яка діяльність, але з 

найвищим ефектом здійснюється за умов вільного підприємництва, де переважає 

ринковий тип господарювання. Тому його можна розглядати як сукупність 

стратегій, філософій, принципів, методів, засобів і форм наукового керівництва 

будь-якою діяльністю з метою підвищення її ефективності та задоволення 

ринкових потреб споживачів. Його складовими частинами є теорія керівництва, 

мистецтво управління і практичний досвід управління. 

Менеджмент можна розглядати як єдине ціле, що складається з елементів 

(частин). Такими частинами є цілі і принципи менеджменту, функції, його 

методи, структура управління бізнесом, техніка і технологія управління, 

комунікації та інформація в менеджменті. 

Сучасна система поглядів на управління відома як "тиха управлінська 

революція", тому що вона не руйнує ті системи і методи менеджменту, які вже 

склалися, а постійно доповнює їх та пристосовує до нових умов. Її початок 

співпадає зі вступом розвинутого суспільства в інформаційну стадію. На зміну 

старому, традиційному напряму в менеджменті приходить новий індивідуально-

інформаційний. 

Нова філософія управління заснована на системно-ситуаційному підході. 

Основні складові успіху лежать не в середині, а зовні того чи іншого суб'єкта 

господарювання (фірми). Успіх залежить від того, наскільки вдало фірма 

пристосовується до зовнішнього середовища. Ситуаційний підхід є відповіддю 

на вплив зовнішнього середовища. 

Втіленням нового підходу є стратегічне управління, яке передбачає 

доповнити планування потенціалу фірми розробкою її стратегії, враховуючи 

прогнози її майбутнього стану. 

Доречним є вислів П. Друкера про те, що в світі немає слаборозвинутих 

країн, але є лише слабокеровані. Ці положення носять загальний характер проте 

виступають основою для ефективного менеджменту в сучасних розвинутих 

країнах. 

Починаючи свій розвиток як ситуаційне явище в комерційних інститутах, 

менеджмент стає загальним суттєвим механізмом функціонування суспільства. 

Менеджмент і діяльність менеджерів будуть все більше визначати основні 

напрями суспільного розвитку. 



Центральною фігурою сучасного менеджменту є менеджер. Менеджер – 

де управлінець ринкової орієнтації, який активно впроваджує ефективні умови 

господарювання, нововведення та досягнення науково-технічного прогресу, 

виважено враховує зміни в міжнародних відносинах, своєчасно впливає на 

кон'юнктуру і динаміку попиту та пропозиції, вміло перебудовує виробничо-

господарську діяльність з урахуванням вимог ринку. 

Американський економіст Мінцберг виділив десять управлінських ролей 

(видів діяльності), які він об'єднав у три групи: 

1. міжособисті ролі: головний керівник; лідер; ланка, яка зв'язує з 

зовнішніми організаціями та особами. 

2. інформаційні ролі: приймач інформації (внутрішньої та зовнішньої); 

розповсюджувач інформації; представник (при зовнішніх контактах організації). 

3. ролі, пов'язані з прийняттям рішень: підприємець, який веде пошук 

можливостей удосконалення організації; ліквідатор порушень у діяльності 

організацій; розповсюджувач ресурсів; відповідальний за переговори, які веде 

організація. 

Спеціалісти в галузі менеджменту виділяють чотири групи якостей 

менеджера, що характеризують його в сучасних умовах: 

– професійно-ділові (висока професійність, уміння володіти стратегічним 

та тактичним менеджментом, здатність генерувати корисні ідеї, здатність 

приймати нестандартні управлінські рішення та нести відповідальність за них, 

прагнення до професійного зростання, підприємливість, авторитетність, 

здатність розумно ризикувати та здійснювати антикризове управління тощо); 

– адміністративно-організаційні (оперативність, гнучкість стилю 

управління, уміння стимулювати та викликати ініціативу, доводити справу до 

логічного завершення, послідовність, внутрішній контроль, уміння формувати 

єдину команду та використовувати знання підлеглих, (здатність делегувати 

повноваження, уміння організовувати час тощо); 

– соціально-психологічні (психологічна компетентність, управлінська 

культура, розум, лідерські здібності, уміння керувати своєю поведінкою і 

регулювати свій психічний стан, колегіальність, толерантність, оптимізм, 

екстравертність, уміння керувати конфліктами, інтелектуальність, риторичні 

здібності, стресостійкість, почуття гумору, уміння створювати свій імідж тощо); 

– моральні (патріотизм, національна свідомість, державницька позиція, 

інтелігентність, людяність, порядність, почуття обов'язку, громадянська позиція, 

чесність, доброзичливість та ін.). 

Окрім менеджера, в сучасних умовах надзвичайно важливу роль відіграє 

друга ключова фігура – підприємець. Підприємництво за своєю сутністю є 

основним механізмом здійснення структурних змін в економіці, забезпечення 

економічного зростання, формування заново створеного капіталу, забезпечення 

результативної інноваційної та інвестиційної діяльності тощо. 

Отож, підприємець – це людина, яка готова йти на ризик, новаторство, 

примноження багатства; формує і регулює процес створення чого-небудь нового, 

яке має цінність; приймає на себе фінансову, моральну та соціальну 

відповідальність; отримує грошовий дохід та особисте задоволення 



досягненнями. Відмінності між менеджером та підприємцем наведено у таблиці 

1. 

Таблиця 1 

Відмінності між менеджером та підприємцем 
Ознаки Характерні особливості 

Менеджера Підприємця 

1. Формальний 

статус 

Є найманою робочою силою, 

залученою на певних умовах 

для здійснення управлінської 

діяльності 

Започатковує певну справу, відкриває 

підприємство, виступає в ролі власника, 

інвестора, засновника тощо, який 

використовує свої або позичені фінансові 

кошти та інші ресурси 

2. Виробничо- 

господарська 

орієнтація 

Зорієнтований на виконання 

плану і досягнення 

ефективності наявних у його 

розпорядженні ресурсів 

Зорієнтований на пошук нових 

можливостей 

3. Здійснення 

задуманого 

Приймає рішення та докладає 

усіх зусиль для його виконання 

Ризикує, тобто може замінити ідею, яка 

виявилась нежиттєздатною 

4. Залучення 

ресурсів 

Залучає ресурси з метою 

забезпечення роботи 

підрозділів, тому зацікавлений 

у нагромадженні та 

накопиченні Лонлів 

Залучає ресурси для досягнення 

встановленої мети, виявляє гнучкість, 

використовує оренду, кредит, лізинг тощо 

5. Фінансовий 

статус 

Отримує за свою роботу 

заробітну плату 

Виступає власником або розпорядником 

ресурсів і майна 

6. Побудова 

організації 

Використовує ту організаційну 

структуру управління, яка 

склалась і має ієрархічну 

природу 

Віддає перевагу горизонтальним 

організаційним структурам управління, 

які спираються на неформальні зв'язки 

Кардинальна відмінність між підприємцем та менеджером полягає у тому, 

що підприємець генерує ідею (наприклад, вирощування нових сортів пшениці), 

впроваджує її за власні або позичені фінансові кошти у життя (засновує 

підприємство з випікання хліба, фінансує увесь цей процес) та наймає менеджера 

для управлінської роботи, а останній – здійснює управління організацією, яку 

заснував підприємець. 

Певною мірою ролі менеджера і підприємця можуть перекликатись. Так, 

підприємець, який започаткував нове підприємство, врешті-решт може його 

очолити, тобто стати менеджером. Своєю чергою, менеджер може відкрити свою 

справу і стати підприємцем. Однак ролі менеджера та підприємця можуть 

збігатися лише тимчасово, тобто через певний час функції працівника 

конкретизуються і він займе відповідну позицію в організації. 

 

 
  



Практична робота №6 

 

Тема: Аналіз і проектування структури управління в 

сільськогосподарських підприємствах 

Мета: Навчитися аналізувати і проектувати структури управління в 

сільськогосподарських підприємствах 

 

Завдання: Спроектувати структуру управління в 

сільськогосподарському підприємстві ТОВ «Аграрна компанія» і Підприємства 

А, запропонованого вихідними даними (табл. 1) та провести їх аналіз.  

 

Методичні рекомендації 

При виконанні завдання даної практичної роботи слід пам’ятати, що 

при проектуванні структури управління необхідно враховувати: 

• вимоги, що ставляться до структур управління; 

• характер відносин між об'єктами управління, що проектується; 

• оптимальність розмірів керованих об'єктів та їх кількісну доцільність; 

• оптимальне співвідношення між централізацією і децентралізацією 

функцій управління, обсяг робіт по функціях управління та нормативну 

чисельність працівників апарату управління. 

Вимоги до структур управління: 

• параметри майбутньої поведінки організаційної системи (студенти 

визначають самі); 

• рівень спеціалізації сільськогосподарського виробництва, основні 

кількісні параметри розвитку галузей у господарстві (визначають на основі 

економічних паспортів конкретного сільськогосподарського підприємства); 

• оптимальні розміри керованих об'єктів та їх кількісну доцільність; 

• можливість і доцільність централізації окремих функцій управління. 

Таблиця 1 

Характеристика підприємств 

Структура Підприємство А 
ТОВ «Аграрна 

компанія» 

1 2 3 

Тракторно-рільничі бригаді 1  

Тракторні —  

Рільничі —  

Овочеві 2  

Садові 1  

Молочно-товарні ферми 1  

Ферми по відгодівлі ВРХ 2  

Птахоферми 1  

Автопарк 1  



Ремонтні майстерні 1  

Склади товарно-матеріальних 

цінностей 1  

Сховища палива 1  

Сховища зернових 1  

Дитячі садки 1  

їдальня 1  

Будівельні бригади 1  

Служби   

Агрономічна 1  

Зоотехнічна 1  

Ветеринарної медицини 1  

Інженерна 1  

Планово-економічна 1  

Обліково-фінансова 1  

Маркетингова 1  

Культурно-побугового 

обслуговування 1  

Інші показники   

Кількість населених пунктів 2  

Компактність території компактна  

 

Після детального аналізу наведених даних та даних конкретного 

підприємства і вивчення інших економічних показників студенти визначають 

можливий тип структури управління (двоступінчата, триступінчата, 

чотириступінчата чи змішана). Наприклад: 

Керівник підприємства 

 

 

Заступник керівника підприємства з 

виробничого і оперативного управління 

 

 

Головні спеціалісти (агроном, зоотехнік, 

інженер, ветлікар, економіст, бухгалтер) 

 

 

Бригадири 

 

Проводячи аналіз структур управління, важливо визначити показники і 

критерії ефективності форм управління в цілому та їх підсистем. 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Питання для самоконтролю 

1. Який документ визначає права, обов’язки і відповідальність керівників і 

спеціалістів виробничих підрозділів. 

2. Як організовано управління в акціонерних товариствах? 

3. Як організовано управління в товариствах з обмеженою 

відповідальністю? 

4. Як організовано управління в сільськогосподарських виробничих 

кооперативах? 

5. Як організовано управління в приватних приватно-орендних 

підприємствах? 

 
 


