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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Анотація. У статті висвітлені проблеми, пов’язані з організацією заробітної плати персоналу виробничих 
підрозділів машинобудівних підприємств у сучасних умовах виходу зі світової економічної кризи. Розроблено 
нову безтарифну систему оплати праці виробничого підрозділу як єдиного цілого, з наданням права трудовому 
колективу самостійності у розподілі заохочувальних та преміальних виплат. Запропонована нова система 
оплати праці є більш ефективною для машинобудівних підприємств у сучасному ринковому середовищі. 

Ключові слова: організація заробітної плати, номінальний фонд оплати праці, фонд матеріального за
охочення, показники трудової участі, рада ділянки з трудових питань, безтарифна система оплати праці, 
обсяг виробництва. 

Summary. In the articles the problems related to the calculation of the salary of the staff in the industrial branches 
of machinebuilding enterprises in modern conditions of the world economic crisis are lighted up. The new tariffoff 
system of payment on the industrial subdivision is developed, as unique impact. The grant right of the workers in 
distributing of bonus payments are developed in the new tariffoff system. 

Key words: organization of salary, nominal fund of labour payment, fund of financial encouragement, indexes 
of labour participation, council of area of labour questions. 

Постановка проблеми. При подоланні еконо-
міки України наслідків світової економічної кри-
зи її базова машинобудівна промисловість зіткну-
лася з «новими правилами гри» на ринку. Для того 
щоб вийти на докризові показники своєї діяль-
ності, машинобудування України вимушене ви-
пускати продукцію все більш індивідуальну, під 
кожного споживача. Індивідуальність замовленої 
продукції призводить до значного збільшення 
номенклатури виробів та втрати ефекту обсягів 
виробництва на підприємстві. 

Машинобудівні підприємства, у зв’язку з 
різким розширенням номенклатури виробів, 
здійснюють перехід від масового та серійного до 
фактично одиничного типу виробництва. Щоб 
досягти позитивних фінансових показників, ма-
шинобудівні підприємства оптимізують свої ви-
трати. Одними з основних витрат підприємства є 
витрати на заробітну плату робочих. 

При домінуючій відрядній системі оплати 
праці робочих та значному збільшенні номенк-
латури продукції машинобудівні підприємства 
постали перед проблемою невиправдано великих 
витрат на організацію оплати праці робочих. 
Машинобудівним підприємствам треба змінити 
систему оплати праці, щоб уникнути збільшення 
накладних витрат у вигляді витрат на обслугову-
вання існуючих систем оплати праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня заробітної плати завжди привертало увагу вче-
них. Теорія заробітної плати розроблялася в працях 
таких вчених, як: К. Маркс, Д. Рикардо, А. Сміт, 
А. Маршал, Ж. Б. Сей, А. Пігу, Дж. Б. Кларк. 

В Україні розробкою різних аспектів теорії 
організації оплати праці займаються такі вчені, 

як: Д. П. Богиня, А. М. Колот, І. К. Бондар, Г. Т. Заві-
новська, М. Д. Вєдєрніков, Г. Т. Куліков, В. М. Пе-
тюх, В. Д. Лагутін, Н. О. Павловська, В. Ф. Анд-
рієнко, А. В. Базилюк та інші. 

Питанням організації оплати праці присвя-
чено ряд дисертацій. Так, ще у 2001 році при за-
хисті дисертації в Національній академії наук 
Н. В. Дудіна наголошувала на співвідношенні 
тарифної та надтарифної частин заробітної пла-
ти в якості критерію розвитку мотивації і стиму-
лювання праці в конкретних виробничих умовах 
[1]. У згаданій дисертації визначено перспективи 
використання досвіду оплати праці у виробничих 
галузях США, котрий направлений у більшому 
ступені на урахування інтересів та соціальних 
вигод, стимулювання власних доходів громадян 
від власної праці, ніж на створення соціальних га-
рантій для малозабезпечених верств населення. 

У своїй дисертації А. В. Остафійчук досліди-
ла, «що оцінка методів стимулювання праці пер-
соналу виробничих підрозділів базових під-
приємств показала наявність значних розбіжнос-
тей між пріоритетними методами стимулювання 
праці з погляду робітників і керівників. Причому 
практично за всіма методами стимулювання праці 
оцінки робітників значно нижчі. Причинами та-
кого становища може бути диспропорція у сфор-
мованій системі стимулювання праці, а саме: не-
достатнє використання разом з матеріальними 
методами стимулювання праці моральних сти-
мулів, спрямованих на розвиток творчих здібнос-
тей, ініціативності працівників» [2]. 

А. В. Кроленко у своєму дослідженні зроби-
ла такі висновки: «Реформа організації оплати 
праці на мікроекономічному рівні повинна опи-
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ратися на значне підвищення ролі трудової уго-
ди в регулюванні заробітної плати, всебічну реа-
лізацію підходу до оплати праці як до її індивіду-
алізації, яка передбачає, на відміну від тради-
ційного підходу, комплексну оцінку робітника, 
робочого місця ринку праці, індивідуалізацію не 
тільки рівня (ставки) основної та додаткової за-
робітної плати, але і їхньої структури і порядку 
здійснення виплат. Необхідність індивідуалізації 
оплати праці, як важливого напрямку формуван-
ня якісно нової внутрішньо фірмової системи 
управління оплатою праці, продиктовано техноло-
гічним ускладненням трудової діяльності, інтелек-
туалізацією праці і її продукту, потребами управ-
ління людським капіталом фірм, залежністю ефек-
тивності внутрішньо фірмової мотивації праці від 
адекватності заробітної плати індивідуальному 
внеску, потребам і цінностям робітника» [3]. 

Отже, аналіз показав, що всі науковці вважа-
ють, що в Україні організація заробітної плати 
виробничих підрозділів потребує: удосконалення, 
збільшення співвідношення тарифної та надта-
рифної частин зарплати, взаємоузгодження по-
глядів керівництва та робітників підприємства, 

побудови якісно нової системи з індивідуаліза-
цією оплати праці. 

Метою статті є розробка ефективної та менш 
затратної системи оплати праці персоналу вироб-
ничих підрозділів машинобудівних підприємств, 
зі збереженням зацікавленості цього персоналу в 
кількості і якості обсягів виконаних робіт. 

Для досягнення мети дослідження передба-
чається провести короткий аналіз існуючих систем 
оплати праці логічними способами, визначити ос-
новні критерії, котрим повинна відповідати систе-
ма оплати праці персоналу виробничих підрозділів, 
розробити елементи цієї системи оплати праці. 

Виклад основного матеріалу. Для короткого 
аналізу існуючих систем оплати праці скористає-
мося даними дисертації С. Г. Тютюгіної з Росії. 

«В результаті проведених досліджень, поряд з 
традиційними формами (погодинною та відряд-
ною), нами було виділено три самостійні форми 
заробітної плати: акордна, комісійна, гонорарна, на 
основі яких формуються її системи. Право на існу-
вання кожної форми доведено через обґрунтуван-
ня їх ключових характеристик та сфер найбільшого 
використання» [4]. Дані наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Відмітні особливості форм заробітної плати в сучасних умовах* 

* Джерело: перекладено автором за даними автореферату [4, с. 14]. 

У таблиці 1 наводимо лише ті форми оплати чистому вигляді ця форма оплати праці не зовсім 
праці, які можна застосувати до персоналу вироб- вигідна для персоналу виробничих підрозділів 
ничих підрозділів машинобудівних підприємств машинобудівних підприємств. А з точки зору ке-
в умовах виходу зі світової екномічної кризи. рівництва, ця форма є більш прийнятною, з точ-
Розглянемо кожну з них. ки зору витрат на обслуговування системи орга-

Погодинна форма оплати праці та її система нізації оплати праці, але не є доцільною для ефек-
організації оплати праці виступає потужним забез- тивності витрат на саму заробітну плату. 
печенням соціальних гарантій персоналу, але вона В машинобудуванні України найбільш поши-
позбавлена стимулів інтенсивності праці. Тому у реною є відрядна форма оплати праці та її систе-
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ма організації оплати праці, вона є більш прий-
нятною для персоналу виробничих підрозділів. 
Вона є добрим стумулом для робітників, що хо-
чуть підвищити свій заробіток. З іншої сторони, 
коли підприємство не має замовлень, робітники 
залишаються менш соціально захищеними. При 
відрядній формі оплати праці підприємство вит-
рачає більше коштів на обслуговування систем 
оплати праці, а саме більше потрібно технологів, 
нормувальників, економістів, бухгалтерів. Робо-
ту кожного працівника необхідно обрахувати по 
кожній деталі та кожній технологічній операції. 
Вона є більш ефективною для керівництва лише 
тоді, коли підприємство має значні обсяги вироб-
ництва, а тип виробництва є більшим (або пови-
нен дорівнювати) за середньосерійне. 

Акордна форма заробітної плати та її систе-
ми організації оплати праці виступає як альтер-
натива для підприємства менше витрачати кош-
ти на організацію системи оплати праці при збе-
реженні стимулів інтенсивності праці. Від-
рядність оплати праці при цій форми поширюєть-
ся за повний обсяг робіт при мотиваціїї окремо-
го колективу (бригади) зробити цей комплекс 
робіт якомога швидше. 

«Останнім часом на ряді підприємств засто-
совується безтарифна система оплати праці. По 
цій системі заробітна плата всіх працівників являє 
собою частку у фонді оплати праці всього під-
приємства або окремого підрозділу. 

Найпоширенішим є такий метод розрахун-
ку заробітної плати, при якому фактична вели-
чина заробітку кожного працівника залежить від 
кваліфікаційного рівня працівника, коефіцієн-
та трудової участі (КТУ), фактично відпрацьо-
ваного часу» [6, с. 51]. 

Одним із головних чинників зменшення вит-
рат на організацію системи оплати праці персо-
налу підприємств, на думку автора, є оптиміза-
ція обсягів та деталізації підготовки технологіч-
ної документації. Саме підготовка достатньої, а 
не надлишкової кількості технологічних доку-
ментів, що слугує базою для подальшого обрахун-
ку заробітної плати робочих, і формує первинні 
витрати організації системи оплати праці. Опти-
мізація витрат часу роботи висококваліфікованих 
та високооплачуваних фахівців-технологів веде до 
обґрунтованого розміру витрат на організацію 
системи оплати праці. В іншому випадку під-
приємство може досягти парадоксальної ситуації, 
коли, для того щоб нарахувати зарплату одному 
робітнику, потрібен буде один спеціаліст. 

На сучасному етапі виходу машинобудівної 
галузі зі світової економічної кризи відбувається 
перехід до більш індивідуального (під конкретно-
го замовника) виробництва, а отже, машино-
будівні підприємства вимушені змінювати тип 
виробництва до малосерійного. Тому машино-
будівні підприємства зіткнулися з проблемою 

багаторазового збільшення підготовки техноло-
гічної документації. 

Основними технологічними документами є 
маршрутні та операційні технологічні карти [7, 
с. 192–206]. В умовах переходу до малосерійного 
типу виробництва машинобудівні заповнюють 
лише маршрутні технологічні карти, це спрощує 
завдання, але не зменшує значного збільшення 
обсягів технологічної документації. Оформлення 
цієї документації, зі збереженням відрядної фор-
ми організації оплати праці, призводить до не-
співставних витрат на організацію праці у 
співвідношенні до самої заробітної плати робо-
чих. А перехід до погодинної форми оплати праці 
призводить до різкого зниження мотивації робі-
тників працювати інтенсивно. 

З вищеназваних причин необхідно розробити 
нову систему оплати праці, яка б мала зберегти 
мотивацію інтенсивної роботи робітників (елемен-
ти відрядної форми), але була б основана на пого-
динній формі оплати праці. По суті, треба розро-
бити нову систему організації оплати праці акор-
дної форми, тобто коли зберігається відрядна 
форма на рівні виробничого підрозділу (частини 
виробничого підрозділу, в залежності від специ-
фіки виробничого підрозділу), а не по кожному 
робітнику. Оплата праці по кожному робітнику 
відбуватиметься погодинно, а різниця між зароб-
леним усім виробничим підрозділом (за відрядною 
формою) і фондом оплати праці за відпрацьова-
ним часом повинна формувати преміальний фонд 
(надтарифну частину зарплати). Розподіл надта-
рифної частини оплати праці повинен розподіля-
тися в середині самого виробничого підрозділу 
рішенням трудового колективу, відкрито і прозо-
ро, наприклад, за показниками трудової участі. 

Пропонується опис запропонованої нової 
системи оплати праці в середині машинобудівно-
го підприємства. 

Перелік деталей, фактично виготовлених на 
кожній із виробничих ділянок, надається вироб-
ничим диспетчерським відділом (виробничі під-
розділи основного виробництва) або начальником 
ділянки допоміжного виробництва (інструмен-
тальний, підготовки виробництва), зі вказівкою 
кількості, в планово-економічний відділ щотиж-
ня (у перший день тижня наступний за розрахун-
ковий) і щомісячно, не пізніше за ранок першого 
числа наступного за розрахунковим місяцем. 

Розрахунковий фонд оплати праці визна-
чається фактичним обсягом виробництва по ви-
робничій ділянці (за місяць) і нормативом зар-
плати на виробництво одиниці продукції вироб-
ничою ділянкою. 

ФО.Т. К ЦЗРП.І ,І 

де: К
І
 — кількість I-ой деталі, складального вуз-

ла, виробу виробленого виробничою ділянкою; 
Ц  — норматив зарплати на виробництво оди-

ЗРП.І
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ниці продукції виробничою ділянкою, визна-
чається планово-економічним відділом. 

Фонд оплати праці робочих у виробничій 
ділянці ділиться на номінальний фонд оплати 
праці і фонд матеріального заохочення. 

Номінальний фонд оплати праці відповідає 
сумі ставок тарифної сітки певних розрядів штат-
ного розкладу і відпрацьованого часу за місяць. 
Розрахунок номінального фонду оплати праці 
проводиться бухгалтерією і надається в планово-
економічний відділ не пізніше за перший день 
місяця наступного за розрахунковим. 

Якщо розрахунковий фонд оплати праці мен-
ше номінального, то різниця між розрахунковим 
і номінальним фондами оплати праці проводить-
ся у розмірі 2/3 номінального фонду оплати праці 
(оплата праці за простоювання згідно з КЗОТом). 

Якщо розрахунковий фонд більше номіналь-
ного фонду оплати праці, то з різниці формуєть-
ся фонд матеріального заохочення. 

Фонд матеріального заохочення не повинен 
перевищувати 50 % номінального фонду оплати 
праці, якщо витрати на виробництво 1 грн. за 
товарну продукцію, в цілому по підприємству, пе-
ревищують 1 грн. Якщо витрати на 1 грн. товар-
ної продукції в межах 0,90–1,00 грн., то фонд ма-
теріальної підтримки може доходити до 80 % но-
мінального фонду оплати праці. Якщо менше — 
0,90–100 % номінального фонду оплати праці. 

Розрахунок розміру фонду матеріального за-
охочення проводить планово-економічний відділ 
і надає начальникові виробничої ділянки в другій 
половині дня другого робочого дня місяця, на-
ступного за розрахунковим. 

Номінальна зарплата нараховується кожному 
працівникові виробничої ділянки, відповідно до 
його кваліфікації (тобто розряду, привласненому 
на підприємстві) і за фактично відпрацьований час. 

Фонд матеріального заохочення розподіляєть-
ся начальником виробничої ділянки шляхом вста-
новлення суми кожному працівникові ділянки (що 
брав участь в основному виробничому процесі) за 
підсумками роботи за місяць з урахуванням показ-
ника трудової участі і узгоджується радою ділянки 
з трудових питань у строк до третього робочого дня 
місяця, наступного за розрахунковим. 

Рада ділянки з трудових питань складається 
з п’яти робочих даної виробничої ділянки й онов-
люється через кожних шість календарних місяців. 

Розподіл фонду матеріального заохочення 
затверджується начальником виробничої ділянки 
із заступником голови правління з виробництва 
або з технічних питаннь (залежно від підлеглості 
виробничої ділянки) і начальником планово-еко-
номічного відділу. 

Відомість по заробітній платі передається в 
бухгалтерію не пізніше за ранок четвертого ро-
бочого дня місяця, наступного за розрахунковим. 

Показниками трудової участі можуть бути: 
трудова дисципліна, якість і своєчасність вико-
нуваних робіт, виконання робіт з меншою мате-
ріаломісткістю і трудомісткістю, освоєння і ви-
конання робіт з поєднання професій, у зв’язку з 
виробничою необхідністю та інші. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Розроблена система оплати праці дозволить 
підприємству зберегти мотивацію до інтенсивної 
роботи робочих та значно зменшити витрати на 
організацію оплати праці. Невиправдані витрати 
на оплату праці, пов’язані зі спрощенням техно-
логічної документації та нормуванням праці, уне-
можливлюються запровадженням максимально-
го заохочувального фонду зарплати в 100 %, і то 
при досягненні підприємством показника витрат 
на 1 грн. товарної продукції менше за 0,90 грн. Ця 
система оплати праці призведе до ефективної 
роботи підприємства в цілому. 
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