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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління  

витратами на персонал» є формування у студентів необхідних 

знань і умінь для ефективного управління витратами підприємства, 

які спрямовані на його персонал. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- освоєння основних структурних складових витрат на 

персонал та законодавчих актів, що регулюють віднесення їх до 

бази оподаткування; 

- набуття початкових навичок планування, обліку, аналізу та 

контролю витрат на персонал.  

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні аспекти управління 

витратами, в т. ч. витратами на персонал 

ТЕМА 1. Сутність витрат підприємства та їх класифікація  

Підходи до визначення витрат відповідно до податкового, 

управлінського та бухгалтерського обліку. Класифікація витрат за 

критеріями та ознаками.  

ТЕМА 2.  Теоретичні аспекти управління витратами 

підприємства.  

Сутність управління витратами. Концепції управління 

витратами. Система управління витратами. Формування витрат за 

місцями і центрами відповідальності. 

ТЕМА 3. Сутність та структура витрат на персонал 

Теоретичні концепції витрат на персонал. Класифікації витрат 

на персонал. Міжнародна та національна класифікація витрат на 

робочу силу. 

ТЕМА 4. Державне, договірне регулювання та поточне 

управління витратами на персонал 

Державне, договірне регулювання витрат на персонал (трудових 

доходів). Поточне управління витратами на персонал. 

ТЕМА 5. Планування витрат на персонал  
Системи планування витрат на оплату праці (тарифна, 

безтарифна). Системи участі найманих працівників у результатах 
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діяльності підприємства (доходах, прибутках, капіталі). Системи 

індивідуальної оплати праці (погодинні, відрядні, комбіновані). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Складові витрат на персонал 

ТЕМА 6. Витрати на оплату праці: облік та аналіз 

Пряма оплата. Оплата за невідпрацьований час.  Заробітна  плата  в  

натуральній формі,  пільги,  послуги, допомоги в натуральній і 

грошовій формах. 

ТЕМА 7. Системи преміювання працівників 

Сутність та класифікація премій. Складові системи преміювання 

працівників на підприємстві. 

ТЕМА 8. Витрати на найм та звільнення працівників 

Сутність та класифікація витрат на найм працівників. Оцінка 

ефективності витрат найму. Витрати на звільнення працівників. 

ТЕМА 9. Витрати на професійне навчання персоналу 

Система безперервного навчання працівників підприємства. 

Облік та планування витрат на професійне навчання. Ефективність 

витрат, спрямованих на професійне навчання. 

ТЕМА 10. Витрати на соціальне забезпечення, оплату 

житла та задоволення інших потреб працівників  

Види, облік та оподаткування соціальних пільг і виплат 

(відпустки, матеріальна допомога, позики та ін.). Витрати на 

вирішення житлових питань працівників. Інші витрати на персонал. 

ТЕМА 11. Соціальний (компенсаційний) пакет та 

особливості його формування 

Сутність та складові соціального пакету. Документальне 

забезпечення надання складових соціального пакету. Механізм 

формування соціального пакету. 

 

3. ПИТАННЯ, ТЕСТИ, ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

ЗА ТЕМАМИ 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ 

КЛАСИФІКАЦІЯ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке витрати відповідно до бухгалтерського обліку? 
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2. Що таке витрати відповідно до управлінського обліку? 

3. Що таке витрати відповідно до податкового обліку? 

4. Які види собівартості продукції виділяють в залежності від 

складових витрат, які до неї включаються? 

5. Для чого класифікують витрати? 

6. Які види витрат виділяють за періодичністю виникнення? 

7. Які види витрат виділяють за центрами відповідальності? 

8. Які види витрат виділяють за доцільністю здійснення? 

9. Які види витрат виділяють за однорідністю? 

10.  Які види витрат виділяють за ступенем впливу обсягу 

виробництва на рівень витрат? 

11.  Які види витрат виділяють за способом перенесення вартості на 

продукцію? 

12.  Які види витрат виділяють за відношенням до собівартості 

продукції? 

13.  Які види витрат виділяють за роллю в процесі виробництва? 

14.  Як групуються витрати за економічними елементами? 

15.  Як групуються витрати за статтями калькуляції? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Метою бухгалтерського обліку витрат на підприємстві є: 

а) облік витрат підприємства та визначення вартості підприємства; 

б) облік витрат підприємства та визначення оподатковуваного 

прибутку та суми податку на прибуток; 

в) облік витрат підприємства та визначення собівартості продукції, 

цін на продукцію; 

г) не має правильної відповіді; 

д) всі відповіді вірні. 

2. Метою податкового обліку витрат на підприємстві є: 

а) облік витрат підприємства та визначення оподатковуваного 

прибутку та суми податку на прибуток; 

б) облік витрат підприємства та визначення собівартості продукції, 

цін на продукцію; 

в) облік витрат підприємства та визначення вартості підприємства; 

г) не має правильної відповіді; 

д) всі відповіді правильні. 

3. За визначенням відношення до собівартості продукції 

витрати поділяються на: 
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а) витрати за економічними елементами, витрати за статтями 

калькуляції; 

б) витрати на продукцію, витрати періоду; 

в) виробничі, позавиробничі; 

г) витрати на персонал, витрати на збут, витрати на виробництво; 

д) витрати цеху, витрати дільниці. 

4. За способом перенесення вартості на продукцію витрати 

поділяються на: 

а) прямі, непрямі; 

б) постійні, змінні; 

в) прямі, оберненні; 

г) змінні, оберненні; 

д) ефективні, неефективні. 

5. За періодичністю виникнення витрати поділяються на: 

а) одноразові, поточні; 

б) постійні, змінні; 

в) тимчасові, постійні; 

г) щорічні, щогодинні; 

д) стратегічні, тактичні. 
 

Практичні завдання та задачі 

Завдання  

Розподіліть наведені у таблиці витрати підприємства за звітний 

період за зазначеними групами, поставивши у відповідній графі 

знак «+». 

Методичні рекомендації. Розподіляючи витрати, зважати на 

те, що до виробничих належать витрати в межах виробничих 

підрозділів (цехів), а решта витрат вважаються невиробничими. 

Елементи витрат 

Витрати підприємства 

вироб-

ничі 

невир-

обничі 
прямі непрямі змінні постійні 

1. Основні матеріали             

2. Допоміжні матеріали:              

  для виготовлення продукції 

(фарби, лаки, кріпильні вироби)
            

  для обслуговування 

устаткування (мастило, 

охолоджувальні речовини)

            

Технологічний інструмент             

3. Електроенергія:             



 

 7 

  технологічного призначення             

  на освітлення             

4. Зарплата:             

  виробничих робітників на 

відрядних роботах
            

  виробничих робітників на 

почасовій оплаті
            

  управлінського та 

обслуговуючого персоналу 

цехів

            

  спеціалістів 

заводоуправління
            

5. Амортизація:             

  устаткування і будівель цехів             

  загальнозаводських 

приміщень
            

6. Реклама             

7. Комісійні виплати, пов’язані 

з реалізацією продукції, % від 

обсягу продажу 

            

Задача 1 

Підприємство виготовляє вироби А, Б та В. Інформація про 

показники виробництва даної продукції наведена в табл. 

Назва 

виробу 

Обсяг 

продажу за 

місяць, шт. 

Повна собівартість реалізованої 

продукції, грн,  у т. ч. витрати 
Ціна, 

грн 
постійні витрати змінні витрати 

А 3 000 4 500 100 000 30 

Б 4 500 8 775 195 000 55 

В 7 500 10 300 200 000 60 

Вам необхідно: 

1. Обчислити прибуток від операційної діяльності підприємства 

- весь та за видами продукції. 

2. Обчислити маржинальний прибуток підприємства за місяць за 

видами продукції. 

3. Зробити висновок щодо доцільності подальшого виробництва 

продукції кожного виду. 

Задача 2 

Сумарні накладні витрати підприємства за звітний період 

становили 1 млн. грн. За наведеними в таблиці даними про прямі 

витрати на оплату праці основних робітників, що зайняті на 

виробництві трьох видів продукції, розподілити накладні витрати 
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за видами продукції, якщо за базу розподілу прийнято прямі 

витрати на оплату праці. 
Вид продукції Прямі витрати на оплату праці, тис.грн 

А 250 

Б 350 

В 400 

Разом 1000 

Задача 3 

Проаналізуйте структуру собівартості продукції наведену в 

таблиці та оцініть ефективність роботи цеху підприємства, якщо 

план виробництва продукції цех виконав на 102,5%. 

Стаття витрат 

Планові витрати 

тис. грн. 
Фактичні 

витрати, тис. 

грн. сукупні постійні 

1. Матеріали та сировина 3200 0 3300 

2. Куповані напіфабрикати 1300 0 1300 

3.Заробітна плата робітників 2200 300 2600 

4. Загальновиробничі витрати 350 120 525 

5. Паливо та енергія 125 35 125 
 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. В чому полягає сутність управління витратами? 

2. Охарактеризуйте складові процесу управління витратами. 

3. З якою метою проводиться аналіз витрат? 

4. З якою метою здійснюється планування витрат? 

5. Які теорії управління витратами ви знаєте? 

6. Розкрийте основні положення концепції «директ-костинг». 

7. Розкрийте основні положення концепції «стандарт-кост». 

8. Які підсистеми входять в систему управління витратами? 

9. Охарактеризуйте аспекти системи управління витратами. 

10.  Що таке «центр відповідальності»? 

11. Які центри відповідальності ви знаєте? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Концепція управління витратами «стандарт-кост» 

передбачає: 
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а) порівняння фактичних витрат із нормованими; 

б) порівняння фактичних витрат із річними; 

в) включення до собівартості продукції лише умовно-змінних 

витрат і виключенні непрямих витрат; 

г) визначення витрат за центрами відповідальності; 

д) розподіл накладних витрат за видами продукції залежно від 

продуктивності устаткування.  

2.Концепція управління витратами «директ-костинг» 

передбачає: 

а) порівняння фактичних витрат із нормованими; 

б) порівняння фактичних витрат із річними; 

в) визначення витрат за центрами відповідальності; 

г) розподіл накладних витрат за видами продукції залежно від 

продуктивності устаткування;  

д) включення до собівартості продукції лише умовно-змінних 

витрат і виключенні непрямих витрат. 

3. Система управління витратами включає наступні аспекти: 

а) функціональний, організаційний, мотиваційний; 

б) стимулюючий, мотиваційний, директивний; 

в) стимулюючий, контролюючий, організаційний; 

г) функціональний, інвестиційний, мотиваційний; 

д) економічний, фінансовий, організаційний. 

4. Основними цілями процесу управління витратами є: 

а) формування оптимального рівня витрат; 

б) виробництво конкурентоздатної продукції за рахунок більш 

низьких витрат і цін; 

в) можливість оцінки діяльності кожного підрозділу підприємства 

з фінансової точки зору; 

г) надання об’єктивних даних для складання бюджету 

підприємства; 

д) всі відповіді правильні. 

5. За функціональною ознакою центри відповідальності 

поділяються на: 

а) центи дільниць, цехів, підрозділів; 

б) центри доходів, витрат, прибутку, інвестицій; 

в) центри директорів, заступників директорів, майстрів; 

г) центри ректорів, проректорів, завкафедр; 

д) центри обслуговуючі, матеріальні, виробничі, управлінські, 

збутові. 
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Практичні завдання та задачі 

Завдання 

Дати характеристику центрів відповідальності підприємства за 

наведеною табличною формою.  

Назва центру 
Тип 

центру 

Сфера 

відповідальності 

Звітні 

показники 

Комерційний директор       

Фінансовий директор       

Виробничий директор       

Цех основного 

виробництва 
      

Цех допоміжного 

виробництва 
      

Виробнича дільниця       

Бригада       

Робоче місце        

 

ТЕМА 3. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ВИТРАТ НА 

ПЕРСОНАЛ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. В чому полягає відмінність між робочою силою і персоналом? 

2. Що включається до витрат на відтворення робочої сили? 

3. Що відноситься до витрат на робочу силу? 

4. В чому полягає відмінність між витратами на робочу силу і 

витратами на персонал? 

5. Охарактеризуйте теорію мінімумів засобів існування? 

6. Охарактеризуйте марксистську теорію вартості робочої сили. 

7. Охарактеризуйте теорію «фонду заробітної плати». 

8. Охарактеризуйте теорію 3-х факторів виробництва. 

9. Охарактеризуйте теорію трудового доходу підприємства. 

10.  Охарактеризуйте теорію «утримання». 

11.  Охарактеризуйте теорію продуктивності факторів виробництва. 

12.  Охарактеризуйте «виробничу» теорію. 

13.  Охарактеризуйте теорію «промислового конфлікту». 

14.  Охарактеризуйте соціальну теорію розподілу. 

15.  Які класифікації витрат на персонал вам відомі? 

16.  Охарактеризуйте складові міжнародної класифікації витрат на 

робочу силу. 
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17.  Які витрати включаються до національної класифікації витрат 

на робочу силу? 

18.  Яким чином класифікуються витрати на персонал відповідно до 

їх обліку? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1.Теорія «промислового конфлікту» передбачає, що: 

а) заробітна плата працівника є вартість засобів існування, 

потрібних для підтримання його працездатності; 

б) заробітна плата є результатом рівня продуктивності праці; 

в) розмір заробітної плати формується внаслідок активної позиції 

профспілок; 

г) величина заробітної плати визначається двома чинниками – 

продуктивністю праці та соціальною силою робітничого класу; 

д) вірна відповідь відсутня. 

2. Соціальна теорія розподілу М.І.Туган-Барановського 

передбачає, що: 

а) заробітна плата працівника є вартість засобів існування, 

потрібних для підтримання його працездатності; 

б) заробітна плата є результатом рівня продуктивності праці; 

в) розмір заробітної плати формується внаслідок активної позиції 

профспілок; 

г) величина заробітної плати визначається двома чинниками – 

продуктивністю праці та соціальною силою робітничого класу; 

д) вірна відповідь відсутня. 

3. Відповідно до класифікації потреб А.Маслоу до первинних 

витрат на утримання персоналу відносяться: 

а) витрати на навчання та розвиток персоналу; 

б) витрати на відзначення заслуг персоналу; 

в) витрати на спецодяг для персоналу; 

г) витрати на проведення корпоративних вечірок; 

д) вірна відповідь відсутня. 

4. Відповідно до класифікації потреб А.Маслоу до вторинних 

витрат на утримання персоналу відносяться: 

а) витрати на харчування персоналу; 

б) витрати на оплату житла персоналу; 

в) витрати на спецодяг для персоналу; 

г) витрати на проведення корпоративних вечірок; 

д) вірна відповідь відсутня. 
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5. Фонд індивідуального споживання – це: 

а) витрати на персонал, які відносяться до фонду оплати праці; 

б) витрати на персонал, які не відносяться до фонду оплати праці; 

в) витрати, спрямовані на розвиток персоналу; 

г) витрати на персонал, які відносяться та не відносяться до фонду 

оплати праці; 

д) вірна відповідь відсутня. 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Використовуючи Інструкцію по визначенню витрат на робочу 

силу та Інструкцію зі статистики заробітної плати розподіліть 

наведені нижче витрати на три групи:  

1) витрати, що за чинними нормативними актами відносяться 

до фонду оплати праці (ФОП); 

2) внески у державні фонди соціального страхування, що 

знаходяться у прямій залежності від ФОП; 

3) витрати, спрямовані на розвиток персоналу, соціальні пільги 

і допомоги, що не відносяться до ФОП. 

Витрати підприємства на персонал 

1. Заробітна   плата,   нарахована   за   виконану   роботу за 

відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими 

окладами незалежно від  форм  і  систем  оплати  праці, прийнятих 

на підприємстві.  

2. Витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей, не 

пов'язане з виробничою необхідністю,  згідно  з  договором  між 

підприємством та навчальним закладом.  

3. Премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів. 

4. Виплати  різниці  в окладах працівникам при тимчасовому 

заміщенні. 

5. Вартість  продукції,  що видається в порядку натуральної оплати 

працівникам. 

6. Винагороди (процентні надбавки) за вислугу  років,  стаж 

роботи. 

7. Премії робітникам,  керівникам,  спеціалістам  та  іншим 

службовцям  за виробничі результати.   

8. Оплата за працю у вихідні та святкові (неробочі) дні.   

9. Вихідна допомога у разі припинення трудового договору.  

10. Оплата за працю  в понадурочний час. 
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11. Доплати за роботу  із   шкідливими  і   небезпечними   умовами   

праці.    

12. Вартість виданого  молока  і  лікувально-профілактичного 

харчування. 

13. Одноразова винагорода (премія) за підсумками роботи за рік. 

14. Витрати, пов'язані   з   організацією   навчального   процесу 

(придбання навчального матеріалу, оренда приміщень).  

15. Оплата в повному обсязі щорічних і додаткових відпусток. 

16. Суми, виплачені підприємствами випускникам професійно-

технічних закладів освіти та молодим спеціалістам,  які закінчили 

вищі навчальні заклади  за  час  відпустки,  що  передує початку 

роботи. 

17. Компенсації  працівникам  за  використання   для   потреб 

виробництва власного інструмента та особистого транспорту. 

18. Оплата  пільгового часу підліткам. 

19. Оплата робочого часу  працівникам,  які  залучаються  до 

виконання громадських обов'язків,  якщо ці обов'язки виконуються 

в робочий час відповідно до чинного законодавства. 

20. Оплата працівникам-донорам днів обстеження, здачі крові та 

відпочинку, що надаються після кожного дня здачі крові. 

21. Платіж  згідно  з  договорами  добровільного  медичного та 

пенсійного страхування працівників і членів їх сімей.  

22. Відшкодування  працівникам  витрат   на   придбання   ними 

спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі 

їх роботодавцем або вартість виданого  згідно  з  діючими  

нормами спецодягу,  спецвзуття  та  інших засобів індивідуального 

захисту, мийних  та  знешкоджувальних  засобів,  молока   та 

лікувально-профілактичного харчування.  

23. Оплата   за   час   вимушеного   прогулу   у  випадках, 

передбачених законодавством. 

24. Оплата простоїв не з вини працівника 

25. Вартість  безкоштовно   наданих   предметів   (включаючи 

формений   одяг,  обмундирування),  що  залишаються  в  

особистому постійному користуванні працівників,  або сума пільг у  

зв'язку  з продажем їх за зниженими цінами. 

26. Вартість подарунків до свят та пам'ятних дат. 

27. Одноразове  заохочення (премія) працівників  за  виробничі  

досягнення,  виконання особливо важливих завдань. 

28. Премія за підсумками проведених на підприємстві конкурсів.  
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29. Оплата праці за виготовлення продукції,  що є браком не з вини 

працівника. 

30. Єдиний соціальний внесок. 

31. Витрати на рекламу вакансії. 

32. Оплата послуг спеціалізованого кадрового агентства. 

33. Суми  доплат  для досягнення середнього рівня фактичного 

заробітку,  що  передував  тимчасовій  втраті  працездатності,   у 

відповідності з чинним законодавством. 

34. Позики,  видані працівникам для поліпшення житлових умов, на 

індивідуальне будівництво. 

35. Матеріальна  допомога  разового  характеру,  що надається 

окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами,  на 

оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.  

36. Надбавки та  доплати  до  тарифних  ставок  і  посадових 

окладів.  

37. Вартість   придбаних  роботодавцем  проїзних  квитків,  що 

персонально не розподіляються між працівниками,  а видаються їм  

у разі  потреби  для  виконання  виробничих  завдань  (у  зв'язку із 

специфікою роботи).  

38. Доплати за шкідливі умови праці на важких роботах. 

39. Доплати за роботу у нічний час. 

40. Витрати на перевезення  працівників  до  місця  роботи  як 

власним, так і орендованим. 

ТЕМА 4. ДЕРЖАВНЕ, ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА 

ПОТОЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. В чому полягає відмінність між термінами «управління» і 

«регулювання»? 

2. Яку модель можна покласти в основу державного регулювання 

трудових доходів (витрат на персонал)? 

3. Що є об’єктами державного регулювання витрат на персонал? 

4. Охарактеризуйте особливості визначення та встановлення 

розміру мінімальної зарплати в Україні та світі. 

5. Охарактеризуйте особливості встановлення податкових ставок 

на прибуток підприємств та на додану вартість. 

6. Охарактеризуйте особливості оподаткування ФОП. 

7. Охарактеризуйте особливості доходів громадян. 

8. Що є об’єктами договірного регулювання витрат на персонал? 
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9. Які нормативні акти регулюють джерела фінансування витрат 

на персонал? 

10.  Що включається до складу витрат на оплату праці відповідно 

до стандартів бухгалтерського обліку? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Об’єктами договірного регулювання витрат на персонал є: 

а) регіональний рівень мінімальної заробітної плати; 

б) тарифні співвідношення; 

в) коефіцієнт коригування підприємницьких доходів з капіталу; 

г) галузевий рівень мінімальної заробітної плати; 

д) всі відповіді правильні. 

2. Традиційно планування фонду оплати праці на підприємстві 

здійснюється на основі: 

а) мінімальної заробітної плати, тарифних ставок; 

б) фонду індивідуального споживання; 

в) валової доданої вартості; 

г) прибутку; 

д) обсягів реалізованої продукції. 

3. Державне регулювання трудових доходів найманих 

працівників здійснюється через: 

а) встановлення умов оподаткування та податкових ставок на 

прибуток та додану вартість; 

б) встановлення розміру мінімальної заробітної плати; 

в) встановлення умов оподаткування фондів оплати праці щодо 

відрахувань у соціальні фонди; 

г) встановлення умов оподаткування доходів громадян; 

д) всі відповіді правильні. 

4. На державному рівні регулювання витрат на персонал 

регламентується через укладання: 

а) Генеральної угоди; 

б) Галузевої угоди; 

в) Регіональної угоди; 

г) Колективного договору; 

д) Статуту. 

5. Який із наведених податків відсутній в Україні: 

а) податок на прибуток; 

б) податок на додану вартість; 

в) податок на доходи фізичних осіб; 
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г) Єдиний соціальний внесок (соціальний податок); 

д) податок на додаткові виплати працівникам. 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Порівняйте особливості державного регулювання витрат на 

персонал різних країн на основі аналізу податків, що впливають на 

розмір  трудових доходів найманих працівників в цих країнах. 

Завдання 2 

Порівняйте особливості договірного регулювання витрат на 

персонал (трудових доходів найманих працівників) на основі 

аналізу: 

а) галузевих угод різних видів економічної діяльності; 

б) регіональних угод різних областей; 

в) генеральної та галузевої угод; 

г) генеральної та регіональної угод. 

 

ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Які моделі формування витрат на персонал (фонду 

індивідуального споживання) ви знаєте? 

2. Які недоліки традиційної моделі вам відомі? 

3. Які схеми планування витрат на персонал ви знаєте? 

4. Розкрийте сутність тарифного планування. 

5. Розкрийте сутність безтарифного планування? 

6. Як планується ФОП для різних категорій персоналу? 

7. Які витрати входять до фонду розвитку персоналу? 

8. Розкрийте сутність гнучких систем колективної оплати праці. 

9. Охарактеризуйте систему участі працівника у прибутках. 

10.  Охарактеризуйте систему участі працівника у капіталі 

(власності). 

11.  Охарактеризуйте систему участі працівника у доходах. 

12.  Охарактеризуйте систему участі працівника у цінах 

(управлінні). 

13.  Які форми індивідуальної оплати праці ви знаєте? 

14.  За яких умов можна використовувати відрядну форму оплати 

праці? 

15.  Які  системи оплати праці вам відомі? 
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Тестові завдання для самоконтролю 

1. За «нормативним» методом плановий обсяг фонду оплати 

праці визначається як: 

а) добуток нормативу заробітної плати на обсяг виробництва 

продукції;  

б) відношення нормативу заробітної плати до обсягу продукції; 

в) добуток нормативу заробітної плати на фонд оплати праці; 

г) відношення нормативу заробітної плати до фонду оплати праці; 

д) правильна відповідь відсутня.  

2. За системою Барта заробітна плата визначається залежно 

від: 

а) нормативної трудомісткості, фактично відпрацьованого часу, 

тарифної ставки; 

б) тарифної ставки, обсягу виконаних робіт; 

в) тарифної ставки, фактично відпрацьованого часу; 

г) одиничної відрядної розцінки, обсягу виконаних робіт; 

д) правильна відповідь відсутня.  

3. При почасовій оплаті праці заробітна плата залежить від: 

а) нормативної трудомісткості, фактично відпрацьованого часу, 

тарифної ставки; 

б) тарифної ставки, обсягу виконаних робіт; 

в) тарифної ставки, фактично відпрацьованого часу; 

г) одиничної відрядної розцінки, обсягу виконаних робіт; 

д) правильна відповідь відсутня.  

4. Згідно системи Скенлона трудовий дохід: 

а) складається з базової частини та «базисного коефіцієнту», що 

характеризує співвідношення між фактичною та нормативною 

трудомісткістю; 

б) визначається як частка доданої вартості; 

в) визначається як частка прибутку; 

г) складається з базової частини та «базисного коефіцієнту», що є 

часткою витрат на оплату праці у вартості реалізованої продукції; 

д) правильна відповідь відсутня.  

5. Згідно системи Ракера трудовий дохід… 

а) складається з базової частини та «базисного коефіцієнту», що 

характеризує співвідношення між фактичною та нормативною 

трудомісткістю; 

б) визначається як частка доданої вартості; 

в) визначається як частка прибутку; 
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г) складається з базової частини та «базисного коефіцієнту», що є 

часткою витрат на оплату праці у вартості реалізованої продукції; 

д) правильна відповідь відсутня.  

Практичні завдання та задачі 

Задача 1 

Визначте плановий обсяг фонду оплати праці «нормативним» 

методом на основі наступних показників: 
№ Показники Позначення 

показників 

Базовий 

період 

Плановий 

період 

1 Обсяг реалізованої продукції, 

тис. грн. 
Ор 44244,0 42077,0 

2 Собівартість реалізованої 

продукції, тис. грн.  
Ср 37249,0 30446,5 

3 Матеріальні витрати, тис. грн.  Мв 26531,4 27052,0 

4 Амортизаційні витрати, тис. 

грн.  
Ав 1569,0 1927,0 

5 Фонд робочого часу одного 

працівника, люд.-год./рік 

ФРЧ 
2052,46 2043,59 

7 Чисельність працівників, осіб ЧП 4800 4800 

6 Фонд оплати праці, тис. грн.  ФОП 10478,6 ? 

Задача 2 

Визначте плановий обсяг фонду оплати праці «поелементним» 

методом на основі наступних показників: 

1) штатний розпис керівників та спеціалістів на плановий 

період: 
№ Професія Чисельність Посадовий оклад 

1 Директор 1 20 000 

2 Бухгалтер 1 15 000 

3 Менеджер зі збуту 3 15 000 

4 Касир-діловод 1 10 000 

2) штатний розпис робітників-погодинників: 
№ Професія Розряд Чисель-

ність 

Умови праці:  

В, Ш – важкі, шкідливі; 

Н-нормальні 

1 Варщик карамелі 3 2 В 

2 Пекарь 4 2 Ш 

3 Контролер з якості 2 1 Н 

4 Бригадир 4 1 Н 
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3) згідно колективного договору доплата за роботу у важких та 

шкідливих умовах становить 12% до тарифної заробітної плати; 

4) тарифні коефіцієнти становлять: 

Розряд 1 2 3 4 5 6 

Тарифний коефіцієнт 1,00 1,25 1,35 1,45 1,55 1,80 

5) тарифна ставка 1-го розряду - 30 грн./год. 

6) премія становить 20% фонду основної заробітної плати 

7) фонд робочого часу одного працівника за рік становить 1987 

люд.-год., коефіцієнт використання робочого часу – 0,9 

 

ТЕМА 6. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: ОБЛІК ТА АНАЛІЗ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Який документ регламентує порядок організації оплати праці на 

підприємстві? 

2.  Які первинні документи з обліку оплати праці ви знаєте? 

3. Які витрати включаються до прямої оплати праці? 

4. Які з цих витрат відносяться до ФОЗП? 

5. Які з цих витрат відносяться до ФДЗП? 

6. Які з цих витрат відносяться до ІЗКВ? 

7. В чому полягає відмінність між доплатами та надбавками? 

8. Які основні доплати передбаченні законодавством? 

9. Які надбавки передбаченні чинним законодавством? 

10.  Як оплачується робота в надурочний час? 

11.  Як оплачується робота у святкові та неробочі дні? 

12.  Як оплачується робота у вихідні дні? 

13.  Які витрати відносяться до оплати за невідпрацьований час? 

14.  Які з них включається до ФОЗП, а які до ФДЗП? 

15.  Які витрати відносяться до такої складової витрат як «заробітна 

плата в натуральній формі, пільги, послуги, допомоги в 

натуральній і грошовій формах»?  

Тестові завдання для самоконтролю 

1. До додаткової заробітної плати НЕ відносяться: 

а) надбавки за використання в роботі іноземної мови; 

б) виплати за інтенсивність роботи; 

в) виплати за керівництво бригадою; 

г) винагороди за стаж роботи; 

д) заробітна плата працівникам зайнятим на сезонних роботах. 

2. Оплата роботи за сумісництвом відноситься до: 
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а) фонду основної заробітної плати; 

б) фонду додаткової заробітної плати; 

в) інших заохочувальних та компенсаційних виплат; 

г) прибутку; 

д) не відноситься до фонду оплати праці. 

3. Оплата праці у святкові та неробочі дні відноситься до: 

а) фонду основної заробітної плати; 

б) фонду додаткової заробітної плати; 

в) інших заохочувальних та компенсаційних виплат; 

г) премій; 

д) не відноситься до фонду оплати праці. 

4. Оплата щорічних відпусток відноситься до: 

а) фонду основної заробітної плати; 

б) фонду додаткової заробітної плати; 

в) інших заохочувальних та компенсаційних виплат; 

г) прибутку; 

д) не відноситься до фонду оплати праці. 

5. Вартість подарунків працівникам підприємства до Нового 

року відноситься до: 

а) фонду основної заробітної плати; 

б) фонду додаткової заробітної плати; 

в) інших заохочувальних та компенсаційних виплат; 

г) премій; 

д) не відноситься до фонду оплати праці. 
 

Практичні завдання та задачі 

Задача 1 

Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з 

нормальними умовами праці за відрядно-преміальною системою 

оплати праці. Технічно-обгрунтована норма часу на один виріб – 6 

хв, норма виробітку за год – 9 шт., розряд роботи – 3 (година 

тарифна ставка – 50 грн), місячна норма роботи за графіком – 176 

год, фактичний місячний виробіток деталей – 1760 шт. За 

виконання місячного норми виробітку передбачено нарахування 

премії у розмірі 11% до прямого відрядного заробітку. Крім того, за 

перевиконання місячної норми передбачено ще одну премію - 1,5% 

прямого відрядного заробітку за кожний процент перевиконання 

місячної норми виробітку.  

Задача 2 

Визначте місячний заробіток робітника 3 розряду, який  працює 
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за преміально-погодинною системою оплати праці. Годинна 

тарифна ставка робітника  - 50 грн, відпрацьований час - 174 год. 

Робітник виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у 

розмірі 10%, та зекономив матеріалів на суму 1000 грн., за що 

також передбачена премія у розмірі 20% від вартості зекономлених 

матеріалів. Протягом 3-х змін (по 8 год.) він заміняв хворого 

робітника 4 розряду, за що передбачена доплата в розмірі 50% 

тарифної ставки відповідного робітника (60 грн. / год).  

ТЕМА 7. СИСТЕМИ ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке премія? 

2. Де обліковується премія? 

3. Які завдання має виконувати система преміювання? 

4. Які види преміювання виділяють на підприємстві? 

5. Які складові містить система преміювання? 

6. Що таке показники преміювання? Наведіть їх принципи. 

7. Охарактеризуйте варіанти встановлення розміру премій. 

8. Що входить до структури Положення про преміювання? 

9. В чому сутність колективного преміювання. 

10.  Розкрийте особливості преміювання на основі системи 

управління за цілями. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Премії, які носять систематичний характер відносяться до: 

а) фонду основної заробітної плати; 

б) фонду додаткової заробітної плати; 

в) інших заохочувальних та компенсаційних виплат; 

г) прибутку; 

д) не відноситься до фонду оплати праці. 

2. Преміювання за впровадження нової техніки та технології 

відноситься до: 

а) фонду основної заробітної плати; 

б) фонду додаткової заробітної плати; 

в) інших заохочувальних та компенсаційних виплат; 

г) прибутку; 

д) не відноситься до фонду оплати праці. 

3. Показниками преміювання відділу маркетингу та збуту 

можуть бути: 

а) додержання правил трудового розпорядку; 
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б) підвищення обсягів виготовлення продукції; 

в) забезпечення рентабельності продукції;  

г) підвищення обсягів продажу продукції; 

д) всі відповіді вірні. 

4. Показниками преміювання для робітників основного 

виробництва, що здійснюють виготовлення продукції можуть 

бути: 

а) економія сировини та матеріалів; 

б) забезпечення рентабельності продажів; 

в) зростання обсягів продажів; 

г) дотримання договірних зобов’язань; 

д) всі відповіді вірні. 

5. Показниками преміювання для працівників служби управління 

персоналом можуть бути: 

а) економія сировини та матеріалів; 

б) забезпечення рентабельності продажів; 

в) зростання швидкості закриття вакансій; 

г) дотримання договірних зобов’язань; 

д) всі відповіді вірні. 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

За типовою структурою положення про преміювання (додаток 

1) розробіть Положення про преміювання працівників вибраного 

вами підприємства чи установи. 

Задача 1 

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, які 

знаходяться на погодинно-преміальній системі оплати праці з 

застосуванням коефіцієнта трудової участі. Преміальний фонд 

становить 20% фонду основної заробітної плати. 
№ ПІБ працівника Розряд Тарифна 

ставка, 

грн./год. 

Фактично 

відпрацьований 

час, год. 

КТУ 

1 Степанов І 1 30 176 0,8 

2 Іванов Ю. 2 40 168 1,0 

3 Ковальчук Л. 2 40 160 1,0 

4 Васильків П. 4 60 176 1,2 

5 Бережнюк Т. 3 50 164 1,1 
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ТЕМА 8. ВИТРАТИ НАЙМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Які витрати пов’язані з відбором та наймом персоналу? 

2. Як обліковуються витрати пов’язані з наймом? 

3. За яких умов витрати пов’язані з наймом персоналу віднести до 

витрат, що зменшують базу оподаткування податком на прибуток? 

4. Яким чином витрати на найм працівників відображаються у 

податковому обліку? 

5. Яким чином витрати на найм працівників відображаються у 

бухгалтерському обліку? 

6. За яких підстав працівникам виплачується вихідна допомога? 

7. Як оподатковується вихідна допомога? 

8. Який розмір вихідної допомоги встановлено КЗпП України? 

9. Як розраховується вихідна допомога? 

10.  Який документ регулює розрахунок вихідної допомоги? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Які витрати Не відносять до витрат на набір та найм 

працівників? 

а) оплата послуг кадрового агентства; 

б) транспортні витрати рекрутерів;  

в) витрати на рекрутера; 

г) оплата праці інспектора з охорони праці; 

д) витрати на розміщення оголошень про вакансії. 

2. При звільненні працівника через його відмову від переведення 

на роботу в іншу місцевість разом з підприємством йому 

виплачується допомога в розмірі: 

а) 4 мінімальні заробітні плати; 

б) не менше 3-місячного середнього заробітку; 

в) 4-х кратній середньомісячній заробітній платі; 

г) не менше середнього місячного заробітку; 

д) допомога не виплачується.  

3. При звільненні працівника у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці йому виплачується допомога в розмірі: 

а) не менше середнього місячного заробітку; 

б) 2 мінімальні заробітні плати; 

в) не менше 3-місячного середнього заробітку; 

г) 3-х кратній середньомісячній заробітній платі; 
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д) допомога не виплачується.  

4. При звільненні працівника через виявлення його 

невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які 

перешкоджають продовженню даної роботи йому виплачується 

допомога в розмірі: 

а) 3 мінімальні заробітні плати; 

б) не менше 3-місячного середнього заробітку; 

в) не менше середнього місячного заробітку; 

г) 3-х кратній середньомісячній заробітній платі; 

д) допомога не виплачується. 

5. До умов, котрі роботодавець повинен дотримуватися, щоб 

віднести витрати на пошук та найм працівників до витрат 

пов’язаних з господарською діяльністю НЕ належить: 

а) укладання договору про надання послуг з рекрутинговим 

агенством; 

б) видача наказу про пошук персоналу; 

в) підписання акту наданих послуг; 

г) зберігання копії або оригіналу тієї частини видання, в якій 

було опубліковано оголошення про вакансію; 

д) інформування власних працівників про наявну вакансію. 
 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

За типовою структурою Договору про пошук працівників  

(додаток 2) розробіть Договір про пошук працівника для закриття 

_______ (вибраної вами вакансії), з метою укладання його з будь 

яким реальним кадровим / рекрутинговим агенством в місті Рівне. 

Завдання 2 

Петров О.І. пропрацювавши у компанії «Три ведмеді» на посаді 

менеджера зі збуту протягом трьох років (з 10.05.2019 р. по 

1.05.2021 р.) відмовився від продовження роботи у зв'язку із 

зміною істотних умов праці. Всі інші члени колективу (5 осіб) 

залишилися на своїх робочих місцях. 

За 1 квартал 2021 року Петров О.І. реалізував товар на суму 510 

тис.грн., а за квітень – на 150 тис.грн. П’ятеро інших працівників 

відділу збуту реалізували за останній місяць товару на суму 840 

тис.грн. 

1. Якими джерелами варто скористатися компанії для 

заповнення вакантної посади. Обгрунтуйте вашу відповідь.  
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2. Які методи варто використати для відбору найбільш 

придатного кандидата на посаду менеджера зі збуту.  

Зробіть розрахунок витрат та втрат компанії «Три ведмеді» 

пов’язаних із звільненням та наймом працівника, якщо на 

заповнення вакансії затрачено 2 тижні. 

Елемент витрат 

Додаткові та 

розрахункові дані  

Сума 

витрат, грн. 

Втрати та витрати від звільнення працівника 

Зниження продуктивності праці в 

період, що передував звільненню 

? 

 

Погіршення морального клімату 

колективу  

5% зниження ПП 

співробітників 

відділу впродовж 

1 тижня  

Виплата вихідної допомоги ?  

Втрати від наявності вакантної посади (робочого місця)  

Зниження обсягу реалізації*  ?  

Втрати та витрати пов’язані з наймом нового працівника 

Витрати на пошук працівника: 

- 

- 

 

? 

?  

Зниження продуктивності праці 

новоприйнятого працівника в період 

його адаптації 

на 15% нижче 

середньої в 

компанії  

ТЕМА 9. ВИТРАТИ НА ПРОФЕСІЙНІ НАВЧАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке інвестиції у людський капітал? 

2. Які види професійного навчання виділяють? 

3. Охарактеризуйте складові системи безперервного навчання 

персоналу? 

4. Які законодавчі акти регулюють витрати на професійне 

навчання персоналу? 

                                           
* Втрати від недокомплекту кадрів можуть бути розраховані як добуток 

кількості робочих місць, середньодобового обсягу продукції з одного 

робочого місця та середньої перерви (у робочих днях) від моменту 

звільнення до приходу нового працівника. 
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5. Яким чином відбувається професійний розвиток персоналу на 

виробництві у зарубіжних країнах? 

6. Як обліковуються витрати на навчання працівників 

підприємства? 

7. Які витрати відносяться до тих, що пов’язані з навчанням 

персоналу? 

8. Які є обмеження щодо щомісячних лімітів суми витрат на 

навчання? 

9. Які показники дозволяють оцінити ефективність витрат, 

спрямованих на професійне навчання? 

10.  Які моделі оцінки ефективності інвестування у навчання 

персоналу ви знаєте? 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Сума коштів перерахованих підприємством навчальному закладу  за 

один місяць навчання працівника, за профілем його діяльності, 

виключається із оподатковуваного доходу працівника в сумі що: 

а) не перевищує суму прожиткового мінімуму; 

б) не перевищує суму мінімальної зарплати; 

в) не перевищує суму 3 мінімальних зарплат; 

г) рівна 10 прожитковим мінімумам; 

д) рівна 10 мінімальним зарплатам. 

2. Витрати  на  підготовку  та перепідготовку кадрів: 

а) належать до ФОП і тому ЄСВ на суму даних витрат 

здійснюється;  

б) не належать до ФОП і  ЄСВ на суму даних витрат не 

здійснюється;  

в) належать до ФОП, але  ЄСВ на суму даних витрат не 

здійснюється;  

г) не належать до ФОП, але ЄСВ на суму даних витрат 

здійснюється; 

д) правильна відповідь відсутня.  

3. Податковий кодекс України (ПКУ) передбачає можливість 

навчання працівників підприємства, а також кандидатів у 

працівники за рахунок: 

а) коштів спецфондів; 

б) коштів роботодавця; 

в) державних коштів; 

г) коштів учнівського податку; 
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д) коштів фондів професійного навчання. 

4. Відповідно до ПКУ роботодавець має право віднести до 

складу витрат, що не оподатковуються податком на прибуток 

витрати за профілем його основної діяльності спрямовані на: 

а) професійну підготовку; 

б) перепідготовку;  

в) підвищення кваліфікації;  

г) організацію  навчально-виробничої  практики; 

д) всі перераховані вище. 
5. Відповідно до ПКУ  роботодавець має право оплатити 

навчання як працівника, так і кандидата, однак за умови укладення 

в обох випадках письмового договору (контракту) з роботодавцем 

про зобов'язання відпрацювати у нього після завершення навчання у 

навчальному закладі і отримання спеціальності не менше: 

а) 1 року;  

б) 2,5 років;  

в) 3 років; 

г) 6 місяців; 
д) 10 років. 

Практичні завдання та задачі 

Задача 1 

Підприємство направило двох працівників на підвищення 

кваліфікації без відриву від виробництва. Працівники отримують 

екологічну освіта - за профілем діяльності підприємства. Є договір 

і акт виконаних робіт. Вартість навчання на місяць за кожного 

працівника склала 5000 грн. Чи можна вартість такого навчання 

віднести на валові витрати підприємства? Які податкові наслідки 

матиме така оплата для працівників підприємства? 

Задача 2 

Підприємство оплачує чотирьох місячне навчання працівника у 

ЗВО, за профілем діяльності підприємства, згідно з договором (з 

вересня до грудня включно). Плата за весь курс навчання становить 

20000,00 грн. Які податкові наслідки таке навчання матиме для 

працівника?  

ТЕМА 10. ВИТРАТИ НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ОПЛАТУ ЖИТЛА ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ІНШИХ ПОТРЕБ 

ПРАЦІВНИКІВ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 
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1. Який законодавчий акт регламентує порядок оподаткування 

виплат матеріальної допомоги? 

2. Як оподатковується матеріальна допомога? 

3. Як оподатковується позика? 

4. Де обліковуються витрати на вирішення житлових питань 

працівників? 

5. Як оподатковуються витрати на житло? 

6. Звідки фінансуються витрати на оздоровлення? 

7. Що є джерелом витрат на оплату проїзду персоналу? 

8. Як обліковуються витрати на оплату харчування? 

9. Як оподатковуються витрати підприємства на забезпечення 

найманих працівників спеціальним одягом? 

10.  Де обліковуються витрати на утримання дітей працівників у 

дошкільних закладах? Як вони оподатковуються? 

11.  Що є джерелом фінансування витрат на недержавне пенсійне 

забезпечення? 

12.  Як оподатковуються витрати спрямовані на медичне 

страхування працівників? 

13.  Звідки фінансуються витрати на придбання абонементів у 

спортзал та басейн? 

14.  За якої умови витрати на персонал не оподатковуються ПДФО? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Сума матеріальної допомоги як в грошовій, так і в 

натуральній, що надається на підставі рішень уряду України у 

зв'язку із стихійним та екологічним лихом, аваріями і 

катастрофами місцевими органами державної виконавчої влади, 

профспілками, фондом соціального страхування, благодійними 

фондами не включається до сукупного доходу громадян і не 

оподатковується _______ 

а) якщо її вартість не перевищує 10 мінімальних розмірів 

заробітної плати на рік; 

б) якщо її вартість не перевищує 20 мінімальних розмірів 

заробітної плати на рік; 

в) незалежно від її розміру; 

г) якщо її вартість не перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

д) якщо її вартість не перевищує однієї мінімальної заробітної 

плати. 
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2. Матеріальна допомога разом з вартістю речових призів та 

подарунків, яка надається   роботодавцями, не включається до 

сукупного доходу і не оподатковується ПДФО лише... 

а) якщо її вартість не перевищує 10 мінімальних розмірів 

заробітної плати на рік; 

б) незалежно від її розміру; 

в) якщо її вартість не перевищує однієї мінімальної заробітної 

плати;  

г) якщо її вартість не перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

д) якщо її вартість не перевищує 20 мінімальних розмірів 

заробітної плати на рік. 

3. В якому разі позика буде приєднана до валового доходу 

юридичної особи та оподатковуватиметься податком на 

прибуток? 

а) якщо в договорі позики не буде визначено термін її погашення;  

б) якщо в договорі позики буде зафіксовано її розмір; 

в) якщо в договорі позики буде визначено термін її погашення;  

г) якщо в договорі позики буде визначено порядок її погашення; 

д) правильна відповідь відсутня. 

4. У випадку, якщо чинним законодавством або трудовим 

договором із працівником передбачено обов'язкове забезпечення 

його безплатним проживанням, то оплата такого проживання за 

рахунок роботодавця: 

а) вважається оподатковуваним доходом працівника; 

б) не вважається оподатковуваним доходом працівника; 

в) оподатковується податком на доходи фізичних осіб; 

г) оподатковується податком на прибуток; 

д) правильна відповідь відсутня. 

5. Відповідно до договору довгострокового страхування життя 

або будь-якого виду недержавного пенсійного  забезпечення, якщо  

платник   податку  сплачує  за  власний рахунок добровільні внески 

на страхування  (недержавне  пенсійне  забезпечення)   найманого 

працівника,  то  він має право віднести до складу  витрат, що не 

оподатковуються податком на прибуток  суму  таких  внесків,  

яка  сукупно  не перевищує______,  нарахованої  такій найманій 

особі (вставте правильний варіант)   

а) 10 % від  зарплати; 

б) 15 % від  зарплати; 
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в) 20 % від  зарплати; 

е) 50 % від  зарплати; 

г) 25 % від  зарплати. 

Практичні завдання та задачі 

Завдання  

Використовуючи Податковий кодекс України, Інструкцію зі 

статистики заробітної плати та Постанову Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку видів виплат, що 

здійснюються за рахунок коштів роботодавців,  на які не 

нараховується єдиний внесок на  загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» заповніть нижченаведену таблицю за 

вказаним прикладом.  
Таблиця  

Витрати на персонал, які можуть відноситись на витрати підприємства, 

що зменшують базу оподаткування податком на прибуток та не є базою 

відрахувань у державні  фонди соціального страхування 

№ Основні види і джерела витрат Нормат. акти 

1 Витрати на житло, якщо вони передбаченні у 

трудовому договорі 

(пп.164.2.17 а)2 

2   

…   

   

1 Розділ ІІІ Податкового кодексу України «Податок на прибуток підприємств»   
2 Розділ ІV Податкового кодексу України «Податок на доходи фізичних осіб» 
3 Інструкція зі статистики заробітної плати №5 

 

ТЕМА 11. СОЦІАЛЬНИЙ (КОМПЕНСАЦІЙНИЙ) ПАКЕТ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке соціальний пакет (СП)? 

2. Які етапи формування СП ви знаєте? 

3. Охарактеризуйте структуру СП. 

4. Що включається до базового СП? 

5. Що включається до мотиваційного СП? 

6. Що входить до колективної компоненти СП? 

7. Що входить до індивідуальної компоненти СП? 

8. Які чинники впливають на структуру СП? 

9. Які законодавчі акти регламентують надання СП? 

10.  Яким чином можна формувати СП? 
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11.  Які гнучкі програми формування СП ви знаєте? Розкрийте їх 

сутність. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Надання роботодавцем працівнику матеріальних благ понад 

встановлені законодавством норми або які не передбачені 

законодавством, у вигляді пільг, компенсацій,  привілеїв  та  

соціальних  гарантій  понад  розмір  належної  йому  основної 

заробітної плати є… 

а) соціальною виплатою; 

б) соціальним пакетом; 

в) соціальним благом; 

г) соціальною пільгою; 

д) всі відповіді вірні. 

2. Базовий соціальний пакет НЕ включає:  

а) забезпечення необхідних для виконання роботи умов праці, 

передбачених законодавством, колективним договором і угодою 

сторін;  

б) витрати на розвиток  корпоративної культури, навчання, 

підвищення кваліфікації; 

в) загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

г) надання соціальних пільг і гарантій, передбачених колективним 

договором, угодою; 

д) правильна відповідь відсутня. 

3. Мотиваційний соціальний пакет включає: 

а) базовий і конкурентний пакети; 

б) компенсаційний і базовий пакети; 

в) конкурентний і компенсаційний пакети;  

г) індивідуальний і колективний пакети; 

д) правильна відповідь відсутня. 

4. Конкурентний соціальний пакет НЕ включає витрати на:  

а) забезпечення  здоров’я; 

б) розвиток  корпоративної культури, навчання, підвищення 

кваліфікації; 

в) відпочинок та розваги; 

г) відшкодування особистих витрат, пов’язаних із роботою; 

д) всі відповіді вірні. 

5. Яка програма формування соціального пакету надає на вибір 

працівника декілька пакетів однакової вартості, але різних за 
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складом: 

а) програма «все включено»; 

б) програма «кафетерій»; 

в) програма «буфет»;  

г) програма «комплексні обіди»; 

д) правильна відповідь відсутня. 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Сформуйте соціальний пакет, який надається працівникам 

вибраного вами підприємства.   

Методичні рекомендації. При формуванні соціального пакету 

скористайтеся нижченаведеними програмами: 

1) програма «кафетерій», у якій працівникам організації 

пропонується деякий обов'язковий мінімальний набір виплат і 

послуг плюс можливість вибору додаткових послуг в рамках 

встановленого ліміту; 

2) програма «буфет» передбачає право працівника переглянути 

компенсаційний пакет, який він отримує на даний момент,  у бік 

збільшення обсягу найважливіших для нього виплат і послуг  за 

рахунок скорочення обсягу інших;  

3) програма «комплексні обіди» надає на вибір співробітникам 

декілька компенсаційних пакетів однакової вартості, але різних за 

складом. 
 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна  

1. Гуменюк В. Я., Самолюк Н. М. Управління витратами на 

персонал і оплата праці : монографія. Рівне : НУВГП, 2012. 158 с. 

2. Турило Т. С., Кравчук Ю. Б., Турило А. А., Управління 

витратами підприємства : навчальний посібник. К. : Центр 

навчальної літератури, 2006. 120 с. 

3. Інструкція по визначенню вартості робочої сили, затверджена 

Наказом Держкомстату України від 29.05.1997р. № 131. 

4. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена Наказом 

Держкомстату України від 13.01.2004р. № 5.  

Додаткова 

1. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 

2010 року № 2464. 



 

 33 

2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010  № 2755-VI. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів 

роботодавців,  на які не нараховується єдиний внесок на  

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 22 

грудня 2010 року № 1170. 

4. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, 

С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М.  Данюка, В.М. Петюха. 

Київ : КНЕУ, 2004. 398 с. 

5. Калина А. В., Калініна С. П., Лук’янченко Н. Д. Управління 

персоналом : навч. посіб. Київ : МАУП, 2005. 232 с. 

6. Одегов Ю. Г., Карташова Л. В. Управление персоналом, оценка 

ефективности : учебное пособие. М. : Издательство «Экзамен», 

2004. 256 с. 

7. Петрович Й. М., Кіт А. Ф., Семенів О. М. та ін. Економіка 

підприємства : підручник / За заг. ред. Петровича Й. М. Львів : 

Новий Світ, 2000, 2004. 680 c. 

8. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб.   

Київ : КНЕУ, 2002. 351с. 

 



 

 34 

Додаток 1 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗА ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ ТА ФУНКЦІЙ 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Це Положення про преміювання працівників за виконання 

виробничих завдань і функцій (далі – Положення) визначає умови і 

порядок преміювання працівників за виконання виробничих завдань і 

функцій, терміни виплати премій, джерела витрат на ці цілі. 

2. Преміювання працівників підприємства здійснюється відповідно до 

їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками місяця. 

3. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи, з 

урахуванням особистого внеску, працівникам може бути виплачена 

одноразова премія без урахування підсумків роботи 

4. Преміювання Директора підприємства здійснюється з дозволу 

власників. 

5. Преміювання працівників за результатами їх роботи є правом (не 

обов’язком) підприємства, і залежить тільки від результатів особистої 

роботи працівника. 

6. Премії виплачуються в грошовій формі. 

 

II. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ ПРЕМІЮВАННЯ 

1. Фонд преміювання формується з надходжень на рахунок 

підприємства від господарської діяльності протягом терміну від 

підписання наказу про преміювання до виплати згідно порядку та 

термінам преміювання. 

2. Видатки на преміювання нараховуються і виплачуються згідно 

чинного законодавства. 

 

III.ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ І РОЗМІР ПРЕМІЇ 

1. Мають право на отримання премій тільки працівники, що мають 

стаж роботи на даному підприємстві більше року. 

2. За результатами роботи за місяць розмір премії визначається 

наступним чином: премії залежать від особистого внеску працівника в 

кінцеві результати роботи підприємства, а саме від надходження 

грошових коштів на рахунок підприємства від договору, до якого 

працівник мав пряме відношення з урахуванням трудової та виконавської 

дисципліни. 

3. Премії не виплачують працівникам за час відпусток, тимчасової 

непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі 

за кордоном, а також в інших випадках, коли згідно з чиним 



 

 35 

законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної 

плати. 

4. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який 

провадиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком 

працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров'я або 

згідно з п.1 частини першої ст. 40 КЗпП України, чи перейшли в порядку 

переведення на іншу роботу.  

5. Премія не виплачується працівникам на яких було накладено 

дисциплінарне стягнення за весь час дії дисциплінарного стягнення. 

6. Працівникам, що виконують роботи по суміщенню професій 

(посад), може проводитися доплата у розмірі різниці між посадовими 

окладами працівника та відсутнього працівника. 

7. Працівникам, що виконують роботу в період випробування премія 

не виплачується. В особливих випадках на підставі рішення Директора 

можливе преміювання працівників, що виконують роботу в період 

випробування. 

8. Розмір премії визначається Директором залежно від особистого 

трудового внеску працівників у загальні результати роботи, але не більше 

50 тисяч гривень. 

 

IV. ПРЕМІЮВАННЯ ЗА ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВОЇ 

РОБОТИ 

1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи здійснюється 

в кожному конкретному випадку за наказом Директора підприємства. 

2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої роботи 

здійснюються за рахунок фонду преміювання, утвореного згідно розділу 

II цього положення. 

3. Розмір премії за виконання особливо важливої роботи визначається 

наступним чином: Підписання та початок отримання платежів по 

договору, сума якого перевищує 1 мільйон гривень оцінюється як 

виконання особливо важливого виробничого завдання і преміюється 

одноразово у розмірі 5% від суми договору (але не більше 50 тисяч 

гривень) кожному працівнику, що мав пряме відношення до цього. 

 

V. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРЕМІЮВАННЯ 

Рішення про преміювання приймається Директором підприємства 

щомісячно і оформлюється наказом, премії нараховуються до 30 числа 

місяця, що настає за звітнім, і виплачуються одночасно с заробітною 

платою за другу половину місяця. 
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Додаток 2 
ДОГОВІР ПРО ПОШУК ПРАЦІВНИКІВ 

 

м. Рівне                                                                                      12.06.2022 р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «HEADHUNTER», (далі 

ВИКОНАВЕЦЬ), в особі Директора Варковець Д.П., який діє на підставі 

Статуту, з однієї сторони, та  ________________, (далі ЗАМОВНИК), в 

особі ______________________, що діє на підставі ___________, з другої 

сторони, які разом іменуються  «Сторони», уклали цей Договір про: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Відповідно до цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується 

надати ЗАМОВНИКОВІ послуги з пошуку і підбору персоналу та інші 

пов’язані з ними додаткові послуги, узгоджені із ЗАМОВНИКОМ, а 

ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та сплатити ці послуги. 

1.2. Цей Договір встановлює загальні умови і процедури ділових 

відносин Сторін. 

1.3. Особливі умови надання послуг з пошуку і підбору кандидатів на 

окремі вакантні робочі місця (далі – Позиції), як то: назви позицій, 

винагорода ВИКОНАВЦЯ, терміни надання послуг, гарантійні 

зобов’язання і так далі, визначатимуться за взаємною домовленістю 

Сторін і фіксуватимуться в Протоколах, підписаних обома Сторонами, які 

розглядатимуться як невід’ємна частина цього Договору. 

1.4 Послуги ВИКОНАВЦЯ з пошуку і підбору кандидатів на 

конкретну позицію (далі – Замовлення) вважатимуться наданими, у разі 

фактичного виходу кандидата на роботу до Замовника (видачі 

Замовником наказу про прийом на роботу), а також в інших випадках, 

передбачених в цьому Договорі. У цих випадках Сторони зобов’язані 

підписати Акт здачі-прийняття послуг. Датою виконання послуг за даною 

угодою вважається дата підписання Сторонами відповідного Акту здачі-

прийняття послуг. 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ: 

2.1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується підбирати кандидатів на Позиції 

відповідно до вимог ЗАМОВНИКА і представляти їх ЗАМОВНИКОВІ. 

Кандидат вважається представленим ЗАМОВНИКОВІ, якщо його/її 

резюме було передане ЗАМОВНИКОВІ електронною поштою, 

кур’єрською службою та іншими способами, вказаними в п. 2.2.9 цього 

Договору. Кандидат вважається відповідним до вимог ЗАМОВНИКА, 

якщо протягом 3-х (трьох) робочих днів після проведення з ним 

співбесіди ЗАМОВНИК не заявив про невідповідність кандидата вимогам 

у письмовій формі; 
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2.1.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати ЗАМОВНИКУ висновок 

про кожного кандидата, що включає професійні, біографічні та інші 

характеристики після проведення з ним співбесіди, але не пізніше 2-х 

тижнів з дня отримання резюме; 

2.1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується за запитом ЗАМОВНИКА 

забезпечити участь свого консультанта в співбесіді з кандидатом; 

2.1.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується за узгодженням із 

ЗАМОВНИКОМ у разі виконання Замовлень ЗАМОВНИКА в регіонах, в 

яких відсутні офіси ВИКОНАВЦЯ, відряджати консультантів 

ВИКОНАВЦЯ у відповідні регіони. У разі виконання замовлення в 

регіонах, в яких діють офіси ВИКОНАВЦЯ, ВИКОНАВЕЦЬ має право 

передати такі замовлення у відповідні офіси; 

2.1.5. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується організувати співбесіди 

співробітника ЗАМОВНИКА з кандидатами в призначений 

ЗАМОВНИКОМ за погодженням з ВИКОНАВЦЕМ розумний час; 

2.1.6. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується не звертатись з пропозиціями про 

зміну роботи до співробітників ЗАМОВНИКА, працевлаштованих 

ВИКОНАВЦЕМ, протягом всього строку найму даних співробітників 

ЗАМОВНИКОМ. Виняток становлять випадки, коли співробітник 

повідомляє ЗАМОВНИКА про свій намір почати пошуки нової роботи і 

надає ВИКОНАВЦЕВІ письмову згоду безпосереднього керівника. Крім 

того, таке зобов’язання ВИКОНАВЦЯ не розповсюджується на випадки, 

коли ЗАМОВНИК порушить свої зобов’язання з оплати винагороди на 

користь ВИКОНАВЦЯ згідно умов цього Договору; 

2.1.7. У випадку, якщо співробітник ЗАМОВНИКА надсилає своє 

резюме ВИКОНАВЦЕВІ за власною ініціативою, ВИКОНАВЕЦЬ 

відмовляється розглядати його як кандидата в звичайному порядку; 

2.1.8. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право на регулярній основі 

оновлювати інформацію про всіх потенційних кандидатів, що знаходяться 

в Базі Даних ВИКОНАВЦЯ, включаючи тих, хто може бути 

співробітниками ЗАМОВНИКА, що не є способом їх активного залучення 

як кандидатів. 

2.1.9. ВИКОНАВЕЦЬ має право з метою підтвердження надання 

ВИКОНАВЦЕМ послуг ЗАМОВНИКОВІ та підтвердження ухвалення 

таких послуг, отримати від кандидата, представленого ЗАМОВНИКОВІ, 

письмове підтвердження того, що мало місце: представлення цього 

кандидата ЗАМОВНИКОВІ; і/або ухвалення ЗАМОВНИКОМ рішення 

про найм цього кандидата; і/або ухвалення ЗАМОВНИКОМ рішення про 

відмову від найму цього кандидата на робоче місце. 

2.2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА: 

2.2.1. ЗАМОВНИК зобов’язується надавати ВИКОНАВЦЮ повний 

опис робити на вакантних робочих місцях, вимоги, що висуваються до 

кандидатів, а також інформацію про умови найму; 
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2.2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується своєчасно інформувати 

ВИКОНАВЦЯ про зміни в описі роботи на даному робочому місці, 

вимогах, що пред’являються до кандидатів, а також інформації про 

терміни і умови найму. Істотні зміни в описі роботи і/або вимогах до 

кандидатів, внесені ЗАМОВНИКОМ, можуть бути підставою для 

перегляду термінів виконання замовлень; 

2.2.3. ЗАМОВНИК з метою дотримання гарантій ВИКОНАВЦЯ 

зобов’язаний у письмовій формі повідомити ВИКОНАВЦЯ про дату 

фактичного виходу на роботу кандидата, представленого ВИКОНАВЦЕМ 

і прийнятого на роботу, не пізніше 2-х (двох) днів з моменту фактичного 

виходу кандидата на роботу. У разі відсутності вказівки на таку дату, нею 

вважатиметься дата отримання ВИКОНАВЦЕМ вищезгаданого 

письмового повідомлення ЗАМОВНИКА. У разі порушення 

ЗАМОВНИКОМ обов’язку здійснити вказане інформування 

ВИКОНАВЦЯ, датою фактичного виходу на роботу кандидата, може за 

рішенням ВИКОНАВЦЯ, бути момент, вказаний таким кандидатом; 

2.2.4. З метою встановлення винагороди ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК 

зобов’язується повідомити ВИКОНАВЦЕВІ остаточний розмір річного 

доходу кандидата, запрошеного на роботу до ЗАМОВНИКА, не пізніше 2 

(двох) днів з моменту фактичного виходу кандидата на роботу; 

2.2.5. ЗАМОВНИК зобов’язується оплачувати рекламні оголошення за 

пред’явленням рахунків, виданих засобами масової інформації і/або 

рекламними агенціями, згідно затвердженого ЗАМОВНИКОМ плану. 

Перелік та вартість таких послуг мають бути попередньо погоджені з 

ЗАМОВНИКОМ у письмовій формі. 

2.2.6. ЗАМОВНИК зобов’язується оплачувати відрядження 

консультантів ВИКОНАВЦЯ в регіони для виконання замовлень, у 

випадку, якщо в даних регіонах відсутні офіси ВИКОНАВЦЯ, після 

письмового погодження такого умов та вартості відрядження з 

ЗАМОВНИКОМ, і в інших, узгоджених із ЗАМОВНИКОМ, випадках; 

2.2.7. ЗАМОВНИК зобов’язується на прохання ВИКОНАВЦЯ надати 

консультанту ВИКОНАВЦЯ можливість прийняти участь у співбесідах з 

кандидатами; 

2.2.8. ЗАМОВНИК зобов’язується на прохання ВИКОНАВЦЯ 

проінформувати останнього про причини відхилення представлених 

кандидатів; 

2.2.9. ЗАМОВНИК зобов’язується протягом 5 (п’яти) днів з моменту 

отримання від ВИКОНАВЦЯ розглядати, підписувати і повертати 

ВИКОНАВЦЕВІ Акт здачі-прийняття послуг відповідно до п.п. 1.4., 7.2.-

7.5. цього Договору. Акт здачі-прийняття послуг вважається отриманим 

ЗАМОВНИКОМ при відправленні електронною поштою, з наступним 

отриманням підтвердження про отримання, рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення, передачу кур’єрською службою, врученні 
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під розписку уповноваженій особі. У випадку, якщо в зазначений термін 

Акт здачі-прийняття послуг не буде підписаний ЗАМОВНИКОМ, а також 

від ЗАМОВНИКА не надійде будь-яких заперечень щодо Акту, послуги 

ВИКОНАВЦЯ вважаються прийнятими ЗАМОВНИКОМ. З метою 

передачі ВИКОНАВЦЕМ Акта здачі-прийняття послуг, місце 

знаходження ЗАМОВНИКА, його телефон/факс і адреса електронної 

пошти вказуються в п.8 цього Договору. Викладені в даному пункті 

правила є повністю прийнятними також і для передачі рахунків (рахунків-

фактур), резюме і будь-яких інших документів, що направляються 

ЗАМОВНИКОВІ ВИКОНАВЦЕМ; 

2.2.10. ЗАМОВНИК зобов’язується своєчасно оплачувати послуги 

ВИКОНАВЦЯ, зазначені в п.1 цього Договору та інші додаткові послуги, 

безпосередньо пов’язані з виконанням цього Договору і узгоджені із 

ЗАМОВНИКОМ, зокрема, але, не обмежуючись, витрати на відрядження, 

витрати на рекламу, витрати на доставку кандидатів для проходження 

співбесіди; 

2.2.11. ЗАМОВНИК зобов’язується забезпечити проставлення вхідного 

номеру, дати надходження, підпису відповідальної особи на кожному 

документі що передається ЗАМОВНИКОВІ ВИКОНАВЦЕМ в ході 

виконання цього Договору. 

 

3. ВИНАГОРОДА ЗА ПОСЛУГИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
3.1. Винагорода за послуги ВИКОНАВЦЯ складає 25% від річного 

доходу кандидата до відрахування податків. Під поняттям «річний дохід 

кандидата» мається на увазі щомісячні виплати кандидату (заробітна 

плата), а також стимулюючі, компенсаційні та інші виплати за перший рік 

роботи. 

3.2. Винагорода за послуги ВИКОНАВЦЯ уточнюється на основі 

детального опису Позиції і фіксується Протоколом, підписаним обома 

Сторонами. 

3.3. Послуги з пошуку і підбору персоналу можуть здійснюватися на 

умовах передплати. В цьому випадку порядок оплати буде зафіксований у 

відповідному Протоколі. 

3.4. Винагорода за послуги виплачується у гривнях, на підставі 

рахунку (рахунку-фактури), що виставляється ЗАМОВНИКОВІ у день 

виходу на роботу кандидата, представленого ВИКОНАВЦЕМ та 

найнятого ЗАМОВНИКОМ, та підписання Сторонами Акту здачі-

прийняття послуг. 

3.5. Оплата повинна бути здійснена в повному обсязі протягом 10 

(десяти) календарних днів з моменту підписання Акту здачі-прийняття 

послуг, після отримання рахунку. 
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3.6. Всі банківські збори, що підлягають до сплати при переказі 

платежу на рахунок ВИКОНАВЦЯ, сплачуються сторонами відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

3.7. Обов’язки ЗАМОВНИКА по оплаті вважаються належним чином 

виконаними з дати  списання грошових коштів із розрахункового рахунку 

ЗАМОВНИКА. 

3.8. За порушення терміну виплати  винагороди ВИКОНАВЕЦЬ має 

право пред’являти ЗАМОВНИКУ вимоги з виплати неустойки за період 

протермінування із розрахунку 1 (однієї) облікової ставки НБУ від 

несплаченої у строк суми за кожний день протермінування. 

 

4. ГАРАНТІЇ 
4.1. У разі припинення трудових відносин між ЗАМОВНИКОМ і 

кандидатом, представленим ВИКОНАВЦЕМ і прийнятим 

ЗАМОВНИКОМ на роботу, з будь-якої причини (окрім недотримання 

ЗАМОВНИКОМ умов трудового або іншого договору або скорочення 

штату компанії) протягом 100 календарних днів після виходу кандидата 

на роботу, ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує одноразову заміну цього 

співробітника без стягування додаткової плати, та будь-яких додаткових 

витрат Виконавця. Така гарантія вступає в силу тільки у випадку, якщо 

ЗАМОВНИК інформує ВИКОНАВЦЯ про звільнення кандидата у 

письмовій формі протягом 7 (семи) днів з моменту звільнення, окрім 

випадків, вказаних вище, а також за умови повної сплати ЗАМОВНИКОМ 

винагороди і додаткових послуг ВИКОНАВЦЯ відповідно до умов цього 

Договору. 

4.2. У разі, якщо належна заміна не буде знайдена або не знадобиться, 

ВИКОНАВЕЦЬ повертає винагороду, отриману від ЗАМОВНИКА в 

гривнях, за відрахуванням частини, пропорційній числу календарних днів, 

пройдених з моменту початку роботи звільненого працівника, з 

розрахунку 1/100 суми винагороди за кожен календарний день. При цьому 

сума повернення не може перевищувати 50% загальної суми винагороди. 

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
5.1. Цей Договір набирає сили з моменту його підписання та діє 

протягом року, щодо розрахунків Договір діє до повного виконання 

Сторонами фінансових зобов’язань. 

5.2.Цей Договір буде автоматично пролонгованим на наступний строк, 

якщо жодна iз Сторін не заявила про інше не менш ніж за 14 

(чотирнадцять) днів до закінчення строку дії Договору. 

5.3. У випадку, коли надання послуг за чинним Договором 

припиняється за ініціативою однієї з Сторін, або за згодою Сторін, 

Сторони зобов’язані підписати  Угоду про розірвання Договору. 
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5.4. Якщо на момент розірвання Договору ВИКОНАВЦЕМ 

проводилась робота по Протоколу, згідно п.1.3., Сторони зобов’язані 

підписати Акт про анулювання такого Протоколу. 

5.5. ВИКОНАВЕЦЬ приступає до виконання послуг на наступний день 

після отримання детального опису позиції, згідно з п. 2.2.1. цього 

Договору, та при наявності підписаного обома Сторонами Договору та 

Протоколу, згідно п.1.3. 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
6.1. Сторони вважають конфіденційною всю ділову  інформацію, що 

передається один одному на підставі даного Договору або з метою його 

виконання, як то: інформацію про їх клієнтів, партнерів, бізнес-плани, 

ціни, заробітні плати, кандидатів на вакантне робоче місце тощо. 

6.2. Сторони не повинні будь-кому надавати таку інформацію, за 

винятком випадків, коли це прямо передбачене чинним законодавством 

України, а також, коли (а) це необхідно для належного виконання 

зобов’язань за цим Договором, або якщо (b) така інформація є 

загальнодоступною, чи (с) за взаємною згодою Сторін. 

 

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ 
7.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право переглядати умови цього Договору, 

зокрема про винагороду і будь-які спеціальні умови, що стосуються 

ЗАМОВНИКА, при продовженні його дії на новий термін. В цьому 

випадку ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКА про зміну умов 

Договору не пізніше 14 днів до закінчення терміну його дії. У випадку, 

якщо до закінчення терміну дії цього Договору ЗАМОВНИК не заявить 

про своє небажання пролонгувати цей Договір на нових умовах, Договір 

вважається пролонгованим на черговий термін на нових умовах. 

7.2. У випадку, якщо ЗАМОВНИК приймає кандидата, представленого 

ВИКОНАВЦЕМ, на робоче місце, не передбачене в рамках роботи по 

відповідному Протоколу, ВИКОНАВЕЦЬ вважається таким, що надав 

послугу ЗАМОВНИКУ, а ЗАМОВНИК зобов’язується негайно сповістити 

про це ВИКОНАВЦЯ в письмовому вигляді і виплатити останньому за 

надані послуги винагороду у розмірі 25% річного доходу кандидата до 

вирахування податків. 

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 


