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АНОТАЦІЯ 

 

В кваліфікаційній роботі магістра Костерної Анастасії Валентинівни 

«Удосконалення організації оплати праці на підприємстві в сфері торгівлі       

(на матеріалах ПП «ЛТ-Офіс»)»  розкрито теоретичні основи організації 

оплати праці на підприємстві в сфері торгівлі, проведено дослідження 

ефективності організації оплати праці на підприємстві в сфері торгівлі, 

обґрунтовано запропоновані заходи щодо удосконалення організації оплати 

праці на підприємстві в сфері торгівлі. 

Ключові слова: організація оплати праці, система оплати праці, 

нормування праці, тарифна система,  грейдування посад, стимулювання 

праці, продуктивність праці,  ефективність, працівник, підприємство, сфера 

торгівлі. 

 

SUMMARY 

The qualification work of Master Kosterna Anastasia Valentinovna 

«Improvement of the remuneration system at the trading enterprise (on the 

materials of PE «LT-Office»)» revealed the theoretical foundations of the 

organization of wages at the enterprise in trade, conducted a study of the 

effectiveness of wages at the enterprise in the field trade, the effectiveness of the 

proposed measures to improve the organization of wages at the enterprise in the 

field of trade. 

Keywords: wage organization, wage system, labor rationing, tariff system, 

job grading, labor incentives, labor productivity, efficiency, employee, enterprise, 

trade. 
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