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1. Персонал підприємства
В господарській діяльності підприємства приймають участь три
елементи: люди (персонал підприємства), предмети (необоротні і оборотні
активи), інформація.
У залежності від ступеню участі у виробничому процесі персонал
підприємства поділяється на:
- промислово-виробничий персонал;
- непромисловий персонал.

Промислово-виробничий персонал підприємства бере участь у
виробничій діяльності. Це працівники цехів, адміністрації, лабораторій,
науково-дослідних, конструкторсько-технологічних та інших виробничих
підрозділів підприємства.
Непромисловий персонал не бере участі у виробничій діяльності
підприємства і забезпечує роботу невиробничої сфери: житловокомунального господарства, поліклінік, стадіонів, домів відпочинку, клубів,
дитячих садів та інших невиробничих підрозділів, які входять до складу
підприємства.
Промислово-виробничий персонал у залежності від функцій, які
виконує, поділяється на категорії:
- робітники;
- інженерно-технічні працівники;
- службовці;
- молодший обслуговуючий персонал;
- учні;
- працівники охорони.
Робітники – особи, які безпосередньо беруть участь у виробничому
процесі виготовлення продукції, виконання виробничих послуг.
Робітники основні – особи, які виконують основні технологічні
процеси перетворення ресурсів у готову продукцію (токарі, швачки, слюсарізбірники та ін. ).
Робітники допоміжні – виконують технологічні процеси з
обслуговування основних технологічних процесів: ремонт обладнання,
виготовлення інструменту, навантажувально-розвантажувальні, транспортні
роботи та ін.
Інженерно-технічні працівники – особи, які виконують функції
технічного керівництва і управління виробничим процесом. У склад цієї
категорії входять: директор підприємства, його заступники, менеджери,
плановики, диспетчери, нормувальники, конструктори, технологи,
економісти, інженери відділів і служб.
Службовці здійснюють технічне обслуговування виробництва і
виконують бухгалтерські, статистичні, адміністративно-господарські роботи
та ін.
Молодший
обслуговуючий
персонал
виконує
організаційне
обслуговування виробничої діяльності. У склад цієї категорії входять:
кур’єри, прибиральники, гардеробники та ін.
Працівники охорони несуть воєнізовану, вахтерську, сторожову,
пожарну та інші види охорони матеріальних, грошових, інформаційних та
інших цінностей підприємства.
Учні – особи, які проходять на підприємстві індивідуальне або
колективне навчання. Після складання екзаменів або атестації спеціальною
комісією переходять в одну з вище названих категорій.
На підприємстві широко проводиться класифікація персоналу за
професіями, спеціальностями і кваліфікації.

Професія – комплекс теоретичних знань і практичних навичок, які
необхідні для виконання певного виду робіт.
Спеціальність – класифікаційний поділ персоналу усередині професії.
Спеціальність потребує додаткових знань і навичок для виконання роботи на
конкретній ділянці виробництва. Наприклад: професія - слюсар;
спеціальності: слюсар-збиральник; слюсар-інструментальник.
Кваліфікація – це комплекс знань і практичних навичок, необхідних
для виконання робіт певної складності.
Науково-технічний прогрес веде до змін у професіях, спеціальностях і
кваліфікації персоналу підприємства.
Використання складного високомеханізованого обладнання приводить
до відносного зниження чисельності і кваліфікації основних робітників і
збільшення долі і кваліфікації допоміжних робітників.
Ускладнення технічних і управлінських питань сприяє збільшенню долі
інженерно-технічних працівників. Механізація, автоматизація, централізація
облікових операцій визначають відносне зниження долі службовців в
загальній чисельності персоналу підприємства.
2. Продуктивність праці
Досягнення підприємством основної мети – підвищення ефективності
виробництва значною мірою залежить від росту продуктивності праці.
Продуктивність праці представляє собою спроможність працівника
виробляти певну кількість продукції за одиницю часу.
Розрізнюють індивідуальну і суспільну продуктивність праці. Під
індивідуальною розуміють продуктивність праці окремого працівника на
конкретному робочому місці. Під суспільною розуміють середню
продуктивність праці у господарському комплексі країни.
Для вимірювання продуктивності праці використовують три методи:
натуральний, трудовий, вартісний.
Натуральний метод вимірювання продуктивності праці характеризує
виробництво продукції у натуральній формі (штуки, кілограми, метри та ін. ).
У відповідності з натуральним методом показник продуктивності праці, ПП н ,
визначається за формулою:
ПП н

Q
Ч с сп Т в

,

(1)

де Q - кількість виготовленої продукції в натуральних одиницях (штуки,
кілограми, метри та ін.) на підприємстві або в його структурному підрозділі;
Ч с сп - середня за списком чисельність працюючих на підприємстві або в його
підрозділі, працівників;
Т в - час, який витрачений на виготовлення продукції, годин.
Натуральний метод неможливо використовувати для порівняння
продуктивності праці на підприємствах різних сфер діяльності. Тому він
використовується для підприємств, які виготовляють однорідну продукцію.

Метод може використовуватись усередині підприємства, при співставленні
показників продуктивності праці робочих місць, бригад, дільниць, які
виготовляють однотипну продукцію.
Трудовий метод вимірювання продуктивності праці характеризує
відношення нормативних витрат робочого часу до витрат фактичних. У
відповідності з трудовим методом показник продуктивності праці, ПП т ,
визначається за формулою:
ПП т

Т норм
Т факт

,

(2)

де Т норм - нормативна трудомісткість виготовлення продукції, нормо-годин;
Т факт - фактична трудомісткість виготовлення продукції, чол-година.
Трудовий метод можна використовувати на підприємствах різних сфер
діяльності зі значною номенклатурою продукції. Однак, внаслідок того, що
метод потребує проведення достатньо складних розрахунків і не дозволяє
визначити абсолютний рівень продуктивності праці, він частіше
використовується усередині підприємства.
Вартісний метод вимірювання продуктивності праці в господарській
діяльності найбільш поширений. Він дає можливість обліку і порівняння
різноманітних видів робіт і продукції внаслідок представлення їх величин у
однакових вартісних вимірниках. У відповідності з вартісним методом
показник продуктивності праці, ПП в , визначається за формулою:
ПП в

В, Т , Р
,
Ч с сп Т в

(3)

де В, Т , Р - відповідно вартість валової, товарної або реалізованої продукції,
виготовленої підприємством або його структурним підрозділом, грн.
Недоліком цього методу є необґрунтований у деяких випадках вплив
витрат і цін підприємства на показник продуктивності праці.
Приклад 1.
Підприємством за місяць виготовлено Q = 253 одиниці продукції. Ціна
одиниці продукції Ц = 5000 грн/шт. Середня за списком чисельність
персоналу підприємства Ч с сп =456 чол. Нормативна трудомісткість одиниці
продукції t норм = 410 н-г/шт. Регламент роботи персоналу: тривалість робочого
дня t р дн = 8 годин; кількість робочих днів в місяці n р дн = 23.
Визначити продуктивність праці натуральним, трудовим і вартісним
методами.
Рішення:
1. Продуктивність праці натуральним методом визначимо за формулою 1:
ПП н

Q

Q

Ч с сп Т в

Ч с сп t р дн n р дн

253
456 8 23

0,00302 шт / чол година.

2. Продуктивність праці трудовим методом визначимо за формулою 2:

ПП т

Т норм

Q t норм

Т факт

Ч с сп t р дн n р дн

253 410
1,24.
456 8 23

3. Продуктивність праці вартісним методом визначимо за формулою 3:
ПП в

Т
Ч с сп Т и

Ч с сп

Q Ц
t р дн n р дн

253 5000
456 8 23

15,08 грн / чол година.

Продуктивність праці тісно пов’язана з трудомісткістю виготовлення
продукції.
Трудомісткість – це кількість робочого часу, яка необхідна для
виготовлення одиниці продукції або роботи. Між продуктивністю праці і
трудомісткістю діє обернено пропорційна залежність. Чим менше
трудомісткість, тим більшу кількість виробів можна виготовити за одиницю
часу і, отже, тим вище продуктивність праці.
Розрізнюють трудомісткість нормативну, планову і фактичну.
Нормативна трудомісткість визначає суму нормативних витрат часу у
відповідності з прийнятим технологічним процесом на виготовлення одиниці
продукції або роботи.
Планова трудомісткість визначає витрати часу на виготовлення
одиниці продукції або роботи у деякому плановому періоді з урахуванням
планових організаційно-технічних змін.
Фактична трудомісткість відображає дійсні витрати робочого часу на
одиницю продукції або роботи.
Можна виділити три групи факторів росту продуктивності праці:
технічні, організаційні, мотиваційні.
Технічні фактори включають:використання сучасних прогресивних
технологій, високопродуктивного обладнання, комплексної механізації і
автоматизації виробничих процесів та ін.
Організаційні фактори передбачають використання для кожного типу
виробництва ефективних форм і методів організації процесу, виключення
нераціональних витрат і втрат робочого часу, удосконалення структури
випуску продукції та ін.
Мотиваційні фактори визначають комплекс заходів з матеріального і
морального стимулювання: ефективні системи заробітної плати, високі
гарантії соціальної безпеки персоналу, можливості професійного і кар’єрного
зростання, самовираження, творчого розвитку та ін.
3. Мотивація праці
Під мотивацією розуміють процес спонукання персоналу до ефективної
діяльності з досягнення цілей організації. Основою мотивації є потреби –
фізіологічні або психологічні відчуття робітника недостачі чогось. Потреби
можна поділити на первинні і вторинні. Первинні потреби є за своєю
природою фізіологічними (потреби у їжі, воді, житлі, потреби дихати, спати

та ін.). Вторинні потреби за своєю природою психологічні (потреби в успіху,
повазі, самовираженні, владі, причетності та ін.).
Для створення у робітника мотивації до інтенсивного творчого
трудового процесу менеджер повинен діяти у відповідності з алгоритмом,
рис. 1.
Потреби
робітника

Спонукання
(мотив)

Поведінка
(дія)

Ціль (плановий
результат

Задоволення потреб:
- повне;
- часткове;
- відсутнє.

R пл

)

Винагорода:
- повна (

Rф

- часткова (
- відсутня (

Rпл
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Rф
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Рис. 1. Алгоритм мотивації
1. Визначити ціль (плановий результат трудової діяльності робітника – R пл ).
2. Вивчити потреби робітника.
3. Визначити можливу винагороду для робітника, яка за якістю повинна
залежати від його потреб, а за кількістю – від планового результату.
4. Переконати робітника у можливості одержання винагороди і задоволенні
його потреб при умові досягнення (в ході виконання трудового процесу)
поставленої мети (планового результату – Rпл). На основі цього у робітника
виникає стійке спонукання, мотив до інтенсивної творчої діяльності з
досягнення цілі. При цьому ціль ототожнюється робітником з винагородою і
задоволенням потреб.
5. Робітник переходить до мотивованої поведінки (дії) з виконання трудового
процесу.
6. В ході виконання трудового процесу робітник одержує фактичний
результат, Rф, який може:
– повністю відповідати плановому Rф = R пл (ціль повністю досягнута);
– частково відповідає плановому Rф R пл (ціль досягнута частково);
– не відповідає плановому Rф Rпл (ціль не досягнута).
7. У відповідності з результатами робітник одержує винагороду:
– повну, при Rф = R пл;
– часткову, при Rф Rпл;
– не одержує винагороди, приRф Rпл.
8. У залежності від одержаної винагороди потреби робітника
задовольняються:
– повністю;
– частково;

– не задовольняються.
Ступінь задоволення потреб при досягненні поставленої мети впливає
на поведінку людини у подібних умовах в майбутньому. В цілому люди
намагаються повторити ту поведінку, яка асоціюється у них з задоволенням
потреб і уникати такої, яка асоціюється з недостатнім задоволенням. Одним з
основних видів винагороди персоналу за результати праці є заробітна плата.
4. Поняття і принципи організації заробітної плати
Ефективність виробничої діяльності персоналу в значній мірі залежить
від форм і систем заробітної плати.
Заробітна плата – це частина доходу підприємства, яка виплачується
працівнику у відповідності з кількістю і якістю його праці.
У суспільстві заробітна плата виконує функції:
- відновлювану – як основи відновлювання фізичних і моральних сил
працівника, додаткового відтворення робочої сили;
- стимулюючу – спонукання працівника до інтенсивної і якісної праці на
основі залежності величини заробітної плати від результатів праці;
- регулюючу – як спосіб перерозподілу робочої сили між економічними
сферами і регіонами країни;
- соціальну – забезпечення соціальної справедливості і стабільності
суспільства.
Ефективна організація заробітної плати базується на ряді принципів:
1. Принцип матеріальної зацікавленості. Оплата праці повинна
здійснюватись у залежності від її кількості і якості, що сприяє більш
інтенсивній, творчій, якісній праці працівника.
2. Принцип диференціації рівня оплати праці у залежності від її умов.
Передбачає оплату праці у залежності від рівня кваліфікації персоналу,
важкості і інтенсивності праці, умов шкідливості, кліматичних умов та ін.
3. Принцип достатності. Заробітної плати повинно бути достатньо, щоб
утримувати себе і свою родину.
4. Принцип єдності державної економічної політики у галузі організації
заробітної плати. Принцип сприяє цілеспрямованому переміщенню робочої
сили у відповідні економічні сфери і регіони, ефективному використанню
кадрового потенціалу країни.
5. Форми і системи заробітної плати
У своїй діяльності підприємство використовує дві форми організації
заробітної плати: відрядна та почасова;
Відрядна і почасова форми мають різновиди, які прийнято називати
системами заробітної плати.
Відрядна форма заробітної плати передбачає залежність заробітної
плати від кількості виготовленої продукції і складності виконуємої роботи
(кваліфікації працівника).

Відрядна форма заробітної плати частіше використовується для оплати
праці робітників, коли необхідно стимулювати виготовлення великої
кількості продукції або робіт. Відрядна форма може використовуватись в
окремих випадках для оплати праці інженерно-технічних працівників, які
зайняті, наприклад, на виконанні великих обсягів проектних робіт.
Підприємство може використовувати наступні системи відрядної
форми заробітної плати:
- пряма відрядна;
- побічна відрядна;
- відрядно-преміальна;
- відрядно-прогресивна;
- колективна.
Пряма відрядна система заробітної плати. При цій системі величина
заробітної плати i - го працівника визначається кількістю виготовленої
продукції, складністю робіт (враховується розцінкою) і визначається за
формулою:
(4)
Звідр. пр i Рi Qi ,
де Звідр. пр i - пряма відрядна заробітна плата працівника на i - й операції, грн;
Р i - відрядна розцінка за одиницю продукції або роботи на i - й операції, грн/
од. продукції (роботи);
Q i - кількість виготовленої продукції (роботи) на i - й операції, од. продукції
(роботи).
Відрядну розцінку, Рi , можна розрахувати за формулами 5; 6:
(5)
Рi t шт i Г ст ij t шт i Г ст 1 К т ij ;
Рi

Г ст i `

Г ст 1 К т ij

Н вир

Н вир

,

(6)

де t шт i - штучний час i -го виду роботи при виготовленні одиниці продукції,
годин/од. продукції;
Г ст ij - годинна тарифна ставка j - го розряду i - го виду робіт, грн/година;
визначається за формулою:
(7)
Г ст ij Г ст 1 К т ij ,
Г ст 1 - годинна тарифна ставка першого розряду робіт, грн/година;
К т ij - тарифний коефіцієнт j - го розряду i - го виду робіт;
годинна норма виробки при виготовленні продукції, од.
Н вир продукції/година.
Побічна відрядна система заробітної плати. Застосовується для оплати
праці допоміжних робітників (наладчиків обладнання, ремонтників,
транспортних робітників, вантажників та ін. ), які обслуговують основних
робітників-відрядників. Величина заробітної плати, Звідр поб , визначається за
формулою:

Звідр поб

Рпоб
Звідр
100

осн

,

(8)

де Звідр осн - величина відрядної заробітної плати основних робітників, грн;
Рпоб - процент нарахування побічної відрядної заробітної плати від відрядної
заробітної плати основних робітників, %.
Відрядно-преміальна система заробітної плати. Величина заробітної
плати визначається за формулою 9. Включає пряму відрядну заробітну плату,
Звідр. пр , за виготовлення продукції и преміальні доплати, Звідр. доп , за роботу в
умовах, які відрізняються від нормальних (виконання і перевиконання норм
часу, виготовлення якісної продукції, ефективне використання ресурсів,
робота у другу і третю зміни, вихідні і світкові дні; робота на декількох
одиницях обладнання одночасно; суміщення бригадирства та ін. ).
Звідр. прем
(1

Звідр. пр

Звідр. доп

Звідр. пр

Рдоп
Звідр. пр
100

Рдоп
) Звідр. пр ,
100

(7.9)
де Рдоп - процент доплат до прямої відрядної заробітної плати за роботу в
умовах, які відрізняються від нормальних, %.
Відрядно-прогресивна система заробітної плати. Система стимулює
перевиконання норм часу. Використовується протягом обмежених періодів
часу (від декількох днів до декількох місяців) при виході підприємства з
кризових виробничих ситуацій, швидкому нарощуванні виробничої
потужності та ін. Величина заробітної плати визначається за формулою 7.10 і
у межах виконання виробничого завдання нараховується за прямими
відрядними розцінками , при його перевиконанні – за підвищеними
(прогресивними) відрядними розцінками:
(10)
Звідр. прогр Р Q Рпрогр Qпрогр ,
де Р, Рпрогр - відповідно, пряма і прогресивна відрядні розцінки, грн/од.
продукції (роботи);
Q, Qпрогр - відповідно, кількість продукції, яка виготовлена у межах і понад
виробниче завдання, од. продукції.
Колективна система заробітної плати. Застосовується у випадках, коли
в комплексі робіт складно виділити роботи для окремих працівників і він
виконується колективом – бригадою, тимчасовим творчим колективом та ін.
Нарахування і виплата заробітної плати за цією системою здійснюються у
наступному порядку.
1. До початку роботи адміністрація підприємства визначає її обсяг і
розраховує фонд заробітної плати, який повинен бути виплачений трудовому
колективу за виконання комплексу робіт.
2. До початку роботи кожному з учасників трудового колективу у
відповідності з його кваліфікацією, творчими здібностями та іншими
характеристиками присвоюється базовий коефіцієнт трудової участі.

Коефіцієнти затверджуються загальними зборами трудового колективу.
Визначається порядок коректировки (як підвищення, так і пониження)
базових коефіцієнтів трудової участі у ході наступного виконання комплексу
робіт.
3. До початку роботи визначається порядок нарахування преміальних
доплат і штрафних санкцій для трудового колективу при відповідному
виконанні комплексу робіт.
4. В ході роботи нормувальником і керівником колективу ведеться
облік робочого часу кожного учасника трудового колективу і виконання
показників, за якими проводиться зміна базових коефіцієнтів трудової участі
працівників колективу.
5. По завершенню роботи на загальних зборах трудового колективу:
а) розглядаються пропозиції керівника трудового колективу, його
учасників з уточнення базових коефіцієнтів трудової участі працівників.
Величини уточнених коефіцієнтів затверджуються рішенням загальних
зборів колективу;
б) проводиться розрахунок розподілу фонду відрядної заробітної плати
між працівниками колективу. Величина заробітної плати i - го працівника
трудового колективу за результатами виконання комплексу робіт
визначається за формулою:
Звідр i

Звідр К т i Т i
n

,

(11)

Кт i Т
i 1

де Звідр - величина фонду відрядної заробітної плати трудового колективу за
виконання комплексу робіт, грн;
К т i - коефіцієнт трудової участі i - го робітника;
Т - тривалість виконання комплексу робіт, годин;
Т i - робочий час i - го учасника трудового колективу при виконанні
комплексу робіт, годин;
n - кількість учасників трудового колективу;
в) розподіл заробітної плати між учасниками затверджується
загальними зборами трудового колективу. Про хід зборів складається
відповідний протокол. В протоколі вказуються затверджені колективним
рішенням величини заробітної плати учасників. Згода кожного учасника з
загальним рішенням підтверджується особистим підписом учасника.
6. Протокол загальних зборів передається в бухгалтерію підприємства.
На його основі проводиться розрахунок заробітної плати з відповідними
відрахуваннями. Складається відомість на виплату заробітної плати
учасникам трудового колективу.
7. Нарахована заробітна плата перераховується на електронні картки
учасників, або виплачується через касу підприємства. Учасники трудового
колективу одержують заробітну плату.
Почасова форма заробітної плати передбачає залежність заробітної
плати від фактично відпрацьованого часу і кваліфікації працівника.

Форма може використовуватись для оплати праці робітників.
Інженерно-технічних працівників, службовців у випадках, коли обсяг і
складність роботи суттєво змінюються у часі. Однак, незважаючи на це,
роботи повинні виконуватись якісно і в строк.
Підприємство може використовувати наступні системи почасової
форми заробітної плати:
- проста почасова;
- почасово-преміальна;
- окладна
Проста почасова система заробітної плати. При цій системі заробітна
плата залежить від фактично відпрацьованого часу і кваліфікації працівника.
Величина заробітної плати визначається за формулою:
(12)
Зп Г ст i Т ф Г ст 1 К т i Т ф ,
де Г ст i - годинна тарифна ставка i - го розряду робіт, грн/година;
Г ст 1 - годинна тарифна ставка першого розряду робіт, грн/година;
К т i - тарифний коефіцієнт i - го розряду робіт;
Т ф - фактично відпрацьований працівником час,
Почасово-преміальна система заробітної плати. При цій системі крім
заробітної плати, яка залежить від фактично відпрацьованого часу і
кваліфікації працівника, виплачуються доплати за роботу в умовах, які
відрізняються від нормальних. Це може бути виконання і перевиконання
норм часу, виготовлення якісної продукції, ефективне використання ресурсів,
робота у другу і третю зміни, вихідні і святкові дні; одночасна робота на
декількох одиницях обладнання; суміщення бригадирства та ін.
Величина заробітної плати визначається за формулою:
Зп. пр

Зп

З п. доп

Зп

Рдоп
Зп
100

(1

Рдоп
) Зп ,
100

(13)

де Зп. пр - заробітна плата при почасово-преміальній системі, грн;
З п - проста почасова заробітна плата, грн;
Зп. доп - преміальні доплати до почасової заробітної плати, грн;
Рдоп - процент доплат до простої почасової заробітної плати за роботу в
умовах, які відрізняються від нормальних, %.
Окладна система заробітної плати. При цій системі робітнику у вигляді
заробітної плати виплачується посадовий оклад – встановлена величина
заробітної плати за місяць. Офіційно оклад встановлюється у залежності від
посади у вигляді діапазону можливої зміни окладу від мінімального до
максимального значення. Для конкретного працівника оклад призначається із
офіційно встановленого окладного діапазону у залежності від кваліфікації,
ініціативи, творчості, здібностей до саморозвитку, дисципліни та інших
ділових якостей працівника.

