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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

СПЕЦВИПУСК НТСА ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

 
Економічний факультет під проводом декана, доктора економічних наук, професора 

Череп Алли Василівни продовжує активно займатись науковою діяльністю у режимі «нон-

стоп». 

Про це свідчить налагодження міжнародних зв’язків економічних факультетів Запорізького національного 

університету та Інституту економіки та права Казахського національного педагогічного університету імені Абая. 

Айкерiм Амірекулова, студентський декан Інституту  економіки та права 

Казахського національного педагогічного університету імені Абая та голова 

Наукового товариства студентів та аспірантів економічного факультету 

Олександр Коробов обговорили питання налагодження стійких зв’язків між 

факультетами у режимі «онлайн» та намітили подальший шлях співробітництва. 

Наразі наш декан Череп Алла Василівна викладає за Програмою обміну у 

Казахському національному педагогічному 

університеті імені Абая і саме її високий 

професіоналізм і якісно проведені лекції 

стали стимулом для укладення більш тісних 

зв’язків між українськими студентами і 

студентами із Казахстану. 

«Алла Василівна читає нам лекції і, чесно говорячи, ми задоволені! Вона у 

своїй справі професіонал, проводить лекції на високому рівні і дуже класна! Для нас, 

студентів, заняття проходять на одному подиху. Ми були б раді в майбутньому 

співпрацювати з вами, а також спілкуватися надалі!» - відгукується Айкерiм 

Амірекулова, студентський декан Казахського Національного педагогічного 

університету ім. Абая, Інститу економіки і права. 

Студенти економічного факультету ДВНЗ «Запорізький національний 

університет» мають надію на плідну співпрацю. 

Голова НТСА економічного факультету Олександр Коробов 

 

Студенти економічного факультету ЗНУ розглянули особливості застосування 

тарифної системи оплати праці на підприємствах і організаціях різного галузевого 

спрямування 

 

2 грудня 2013 року на економічному факультеті в актовій залі 5 навчального корпусу 

Запорізького національного університету у рамках діяльності Студентської наукової проблемної 

групи кафедри «Управління персоналом і 

маркетингу» відбулося засідання круглого столу на тему 

«Тарифна система оплати праці: життєздатність та 

особливості застосування на підприємствах і 

організаціях різного галузевого спрямування». 

Вітчизняний та зарубіжний досвід країн з розвиненою 

ринковою економікою свідчить про активне використання 

тарифної системи як інструмента диференціації оплати 

праці. Основне призначення тарифної системи полягає в 

тому, щоб з її допомогою розподілити виконувані 
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працівниками роботи за їх складністю (трудомісткістю), а самих працівників - за кваліфікацією.  

Декан економічного факультету, д.е.н., професор Алла Череп впевнена, що широке 

застосування сьогодні тарифної системи оплати праці передусім свідчить про її достатню 

універсальність та життєздатність. Важливим і цікавим є вивчення практичних аспектів 

застосування  тарифної системи з урахуванням приналежності підприємств і організацій до сфер 

державного та договірного регулювання оплати праці. Передусім важлива обізнаність студентів з 

питань щодо регулювання оплати праці, зокрема це стосується КЗпП України, законів України «Про 

оплату праці», «Про колективні договори і угоди», постанови КМУ «Про оплату праці працівників 

на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери» та інших нормативно-

правових актів.  

Також в обговоренні переваг та недоліків 

застосування тарифної системи оплати праці прийняли 

участь завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., 

професор Надія Шмиголь, завідувач кафедри 

управління персоналом і маркетингу, к.е.н., доцент 

Валентина Гельман, асистент кафедри управління 

фінансово-економічною безпекою і проектами Лілія 

Бехтер, відповідальна за наукову роботу кафедри 

управління персоналом і маркетингу, аспірант Наталія 

Терент'єва. 

У ході засідання круглого столу спостерігалась активна 

участь молоді. Так, найкращими визнано наукові доповіді студентів спеціальності «Облік і аудит» 

Сергія Згуровського на тему «Умови оплати праці працівників навчальних закладів, установ 

освіти та наукових установ» та Михайла Власова на тему 

«Оплата праці працівників агропромислового комплексу 

України», студентів спеціальності «Управління персоналом і 

економіка праці» Анастасії Волик на тему «Нарахування 

заробітної плати працівникам, задіяним в галузях автомобільного 

та сільськогосподарського машинобудування» та Наталіі 

Ханаєвої на тему «Особливості оплати праці працівників 

реального сектору економіки Запорізького регіону». 

Круглий стіл «Тарифна система оплати праці: 

життєздатність та особливості застосування на підприємствах і 

організаціях різного галузевого спрямування» дав змогу 

широкому колу студентів та викладачів економічного факультету 

отримати знання з питань змісту і сутності тарифної системи оплати праці, ознайомитися з 

існуючими системами і формами оплати праці, перевагами застосування гнучких тарифних 

систем оплати праці працівників, міжнародним досвідом регулювання оплати праці. 

За матеріалами засідання круглого столу буде видана монографія, до якої увійдуть роботи 

викладачів та студентів економічного факультету ЗНУ. 

 

Наталія Терент'єва  

 

Запрошуємо всіх охочих до участі у науковому житті економічного факультету! 

З повагою, актив НТСА економічного факультету! 
 

Матеріали до спецвипуску підготував голова НТСА економічного факультету 

Коробов Олександр Олександрович 
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