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безпеки і здійснення природоохоронних заходів, забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, придбання цінних паперів та 

вкладення коштів в активи інших підприємств,  придбання контрольного 

пакету акцій тощо [4]. В цілому, вони забезпечують ефективне 

функціонування підприємств, стабільний фінансовий стан і отримання 

максимального прибутку. Відповідно до цього, можна узагальнити, що 

ефективність діяльності всіх суб’єктів господарювання призводить до 

структурної перебудови суспільного виробництва, розвитку науково-

технічного прогресу, збалансованості у функціонуванні всіх галузей 

економіки та до економічного піднесення.  

Інвестиції сьогодні є важливим елементом економіки кожної країни, 

основою її господарського розвитку, стратегічним напрямом на покращення 

прибутковості країни і її населення, на збільшення ВВП у найближчій 

перспективі. Без прогресивного розвитку інвестицій не буде істотних 

покращень у механізмах взаємодії економіки та її інвестиційних складових. 

Вище названі причини пояснюють необхідність вивчення сутності і 

економічної природи інвестицій та інвестиційного процесу. 
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ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 

Заробітна плата виступає як один із основних регулювальників ринку 

праці. Однак аналізу і оцінці впливу зарплат на ринок праці й, передусім, на 

зайнятість в Україні не приділяється належна увага, що призводить до 

негативних наслідків – прискореного зростання безробіття, руйнування 

мотивів і стимулів до праці зубожіння більшості населення. 

Планування заробітної плати - система планових розрахунків і заходів з 

регулювання видатків на заробітну плату, взаємопов'язаних по всіх рівнях 
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управління, - держава, галузь, регіон, організація. В умовах ринку і 

конкуренції принципово змінюється як сутність заробітної плати, так і вся 

система її планування і регулювання. Заробітна плата повинна розглядатися 

не як частина національного доходу, що надається державою для оплати праці, 

а як частина доходу власника засобів виробництва і роботодавця, що 

витрачається для оплати праці найманих працівників відповідно до умов 

найму (трудовим договором) та результатами праці. Відновлюється 

відтворювальних функція заробітної плати - за точку відліку при плануванні 

та регулюванні розмірів оплати праці приймається прожитковий мінімум, що 

складається на даний період часу і забезпечує можливість утримання сім'ї 

працівника на рівні життєвого стандарту, прийнятного для даної країни. У 

промислово розвинених країнах розмір мінімальної заробітної плати 

встановлюється на рівні прожиткового рівня. 

Водночас, планування - це ретельна підготовка прийняття рішень про 

цілі, засоби та дії шляхом цілеспрямованої порівняльної оцінки різних умовах. 

Планування включає прийняття планових рішень уповноваженими на те 

органами або особами. 

У плануванні використовуються як економіко-математичні, балансові 

методи, так і експертні оцінки.  

Мета планування коштів на оплату праці - визначення оптимального 

розміру фонду заробітної плати виходячи з планованої результативності 

господарської діяльності фірми. 

Завдання планування:  

- Забезпечення участі працівників підприємства в капіталі та прибутку, 

одержуваної за підсумками господарської діяльності.  

- Розрахунок величини чистого прибутку, що спрямовується на оплату 

праці; 

- Вибір форм і системи оплати праці, в найбільшій мірі відповідають 

стратегії і тактики розвитку фірми; 

- Визначення нормованого розміру витрат на оплату праці, що 

включаються в собівартість продукції; 

- Визначення і підтримка на запланованому рівні співвідношення між 

заробітною платою, продуктивністю і фондоозброєністю праці; 

- Розрахунок податків і відрахувань, встановлених в залежності від 

фонду заробітної плати;  

- Розрахунок середньої заробітної плати працівників фірми;  

Нормативний фонд заробітної плати основних і допоміжних працівників 

підприємства, зайнятих на нормованих роботах (Фнор), визначається по 

кожному виробу з наступним підсумовуванням за формулою 

Фнор = (Ппр * Нтр * Снч + НЗ * Кдоп) * КЦ 

де Ппр - планована виробнича програма з випуску виробів, шт; 

Нтр - нормативна трудомісткість виробу, год; 

Снч - середня вартість нормо-години з розрахунку діючих на 

підприємстві тарифних сіток і ставок, грн .; 

НЗ - нормативні витрати заробітної плати на виробничу програму, (т. Е. 



Ппр * Нтр * Снч), грн .; 

Кдоп - коефіцієнт додаткової зарплати, 

КЦ - прогнозований підприємством коефіцієнт зростання цін. 

Розглянемо планування ФОП з використанням даних методів. 

1. За досягнутому рівню базового фонду оплати праці. В даному випадку 

плановий фонд оплати праці (ФОТП) визначається на основі фонду оплати 

праці базисного року, фактичного або очікуваного (ФОТб); 

Недолік цього методу планування ФОТ полягає в тому, що в плановий 

фонд оплати праці переносяться всі нераціональні виплати заробітної плати, 

що мали місце в базисному періоді. Тому він не націлює трудовий колектив 

підприємства та його структурних підрозділів на ефективне використання 

живої праці, так як в даному випадку при більшій чисельності працюючих 

буде більше фонд оплати праці. 

2. На основі середньої заробітної плати. Метод полягає у визначенні 

планового ФОП на основі планової чисельності працюючих за категоріями 

(Чсспi) і планованої середньорічної заробітної плати одного працівника даної 

категорії (ЗПпi): 

3. Нормативний метод. Саме його застосовують більшість підприємств 

у країнах з розвиненою ринковою економікою. У практиці використовуються 

два варіанти нормативного методу: рівневий і приростном. 

Даний метод виправданий при наявності наступних умов: 

1) нормативи повинні бути досить стабільними протягом всього 

планового періоду; 

2) нормативи повинні бути представницькими, тобто однаковими для 

всіх однотипних підрозділів. 

4. Поелементний (прямого рахунку) метод планування ФОП. Він 

припускає детальний розрахунок кожної статті планового фонду оплати праці 

окремо по робітникам, службовцям та іншим категоріям працюючих. 
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