The article examines the economic relations in the sphere of production, as well as the impact
of wages on the performance of enterprise

Механизм формирования и регулирования доходов и заработной платы
применительно к условиям экономики современной Украины находится в процессе трансформации. Система организации заработной платы требует модернизации.
Это связано, во-первых, с моральным устареванием и фактическим отмиранием прежних дореформенных взаимоотношений с персоналом по поводу
оплаты труда; во-вторых, с частыми перекосами и серьезными недостатками во
вновь рожденных формах заработной платы. Наемные работники зачастую не
защищены в вопросах оплаты своего труда, лишены социальных гарантий. Значительная налоговая нагрузка в совокупности с несовершенной нормативной
базой создают препятствия на пути развития честного и эффективного предпринимательства в отраслях, толкает работодателей на сокрытие реально выплачиваемых заработков.
Таким образом, очевидна необходимость разработки нового подхода к
вопросу организации оплаты труда в производстве, который с одной стороны
позволял бы тесно увязать между собой размер заработка и эффективность деятельности работника, а с другой – способствовал бы заинтересованности наемного персонала в эффективности производства, сглаживал противоречия работник – работодатель, предприниматель – государство.
В рамках цели исследования необходимо решать следующие задачи:
- исследовать подходы к определению сущности и функций заработной
платы классиками экономической науки и современными учеными с целью изучения существенных свойств и составляющих оплаты труда;
- рассмотреть составляющие организации оплаты труда на предприятии,
определить тенденцию и перспективы развития отношений по поводу организации оплаты труда в мировой и отечественной экономиках;
проанализировать и разработать направления совершенствования
организации оплаты труда для работников производственных организаций в
современных условиях хозяйствования.
Можно отметить, что при нынешнем экономическом положении для успешного совершенствования системы оплаты труда необходимо подходить к
этому вопросу непосредственно в рамках работы конкретного предприятия –
учитывать его всевозможные особенности, поскольку сейчас в экономике наблюдается кризис и очень важно добиться, чтобы при таком сложном положении предприятие функционировало достаточно оптимально.
И надо заметить, что в данное время необходимо так строить систему оплаты труда, чтобы она была непосредственным двигателем высокой производи-

тельности и рентабельности предприятия; необходимо добиться такого баланса, чтобы хорошо работающий персонал получал достойную зарплату и в то же
время совсем плохо работающие были вынуждены уйти и быть замененными
на более добросовестных, но все это должно происходить таким образом, чтобы предприятие не осталось совсем без кадров и в то же время происходил
достаточный «естественный» отбор.
Поэтому в первую очередь на предприятиях необходимо позаботиться,
чтобы в службах управления персоналом и системой заработной платы всегда
находились высококвалифицированные специалисты.
Список литературы: 1. Економіка і організація праці / Перерва П.Г., Погорєлов М.І.,
Дюжев В.Г., Мехович С.А. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. 2. .М. Щегорцов, эксперт государственной финансовой корпорации, «Персонал во время кризиса», « Социологические
исследования», статьи, www.hr-portal.ru , www.kadrovik.ru .

М.О.ГАЛАВІЗІНА, магістрант, НТУ «ХПІ»
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
В роботі розглядається як аналіз використання основних засобів допомагає підвищити рівень їх виробництва.
В работе рассматривается как анализ использования основных средств помогает
повысить уровень их производительности.
In-process examined as an analysis of the use of the fixed assets helps to promote the level of
their productivity.

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не
тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
але і за рахунок основних засобів. Відмінною рисою основних засобів є їхнє
багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового
зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого
процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять
свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміна служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах.
Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва на
промислових підприємствах являється їх забезпеченість основними засобами в
необхідній кількості та асортименті та найбільш повне їх використання[1].
Щоб мати повне уявлення про стан основних засобів на підприємстві,
необхідно проаналізувати їх склад та структуру, рівень використання, а також
визначити причини їх зміни; розрахувати вплив використання основних засобів
на обсяг виробництва продукції і інші показники; вивчити міру використання

виробничої потужності підприємства і устаткування виявити резерви ефективності використання основних засобів[2].
Тільки після проведення аналізу можна точно сказати, які заходи необхідно провести для підвищення ефективності виробництва. Зазвичай на підприємствах спостерігається така негативна тенденція:
1. Використовується обладнання, у якого вийшов строк експлуатації, що
уповільнює роботу підприємства, а також може становити небезпеку для життя
робітників.
2. Не проводяться капітальні ремонти основних засобів, які б забезпечили їх
нормальне функціонування.
3. Простій устаткування та його неповне завантаження, що призводить до
зменшення об'єму виробництва.
4. Неповне забезпечення підприємств основними засобами, що знижає рівень технічної озброєності праці.
5. Не проводиться обновлення обладнання, що дало б змогу підприємствам
випускати конкурентоспроможну продукцію та скоротити час виробництва.
Це не повний перелік факторів, які необхідно ліквідувати, щоб основні
засоби використовувались ефективно, а виробництво проводилося на високому
рівні.
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В роботі розглядаються основні можливості впливу на продуктивності праці за допомогою ефективного використання фонду оплати праці.
В работе рассматриваются основные возможности влияния на производительность
труда с помощью эффективного использования фонда оплаты труда.
The major opportunities to influence productivity through effective use of the wage fund.

Заробітна плата виступає основним джерелом коштів на відтворення
робочої сили, а отже, її параметри мають формуватися виходячи з вартісної
концепції оцінки послуг робочої сили. Діюча на підприємствах система
оплати праці має сприяти реалізації інтересів, як роботодавця, так і працівників. Загальновідомо, що заробітна плата безпосередньо повинна залежати від
результатів праці, та у той самий час впливати на показники трудової діяльності,

стимулювати розвиток суспільного виробництва для досягнення більш високих
кількісних і якісних результатів праці.
Однак з ряду причин останнім часом заробітна плата в Україні практично втратила ці функції. У сформованих нині умовах, проведення реформи
оплати праці на основі кардинальної зміни принципів її організації є необхідним, оскільки це створює базу мотиваційного механізму підвищення трудової
активності працівників.
Для більш раціонального та ефективного використання можливостей
фонду оплати праці підприємство може використовувати наступні рекомендації:
1. Облік праці і заробітної плати має забезпечувати оперативний контроль за якістю і кількістю праці, за використанням засобів, що включаються до
фонду заробітної плати і виплат соціального характеру.
2. Виплата заробітної плати вчасно й у повному обсязі стає одним з найважливіших показників ефективної роботи підприємства. Стабільність мотивує
людей до більш старанної праці.
3. Заробітна плата має бути одночасно і конкурентоспроможною, і економною. Працівники повинні бути матеріально зацікавлені у своєму місці, але
їх винагорода не має значно перевищувати середньоринковий показник для
аналогічних посад [1].
4. Ріст заробітної плати має бути пропорційним росту продуктивності
праці. Протилежна тенденція призводить або до зменшення норми прибутку,
або до збільшення цін на продукцію підприємства [2].
5. Почасова або система оплати праці на підприємстві більш не є ефективно діючою. Значно краще стимулює робітників комбіновані системи оплати
праці, де кожний отримує винагороду за виконаний обсяг роботи.
6. Використання системи бонусів та преміювання значно покращує продуктивність праці, оскільки робітники прямо зацікавлені у підвищенні виручки.
7. Система преміювання за знання та компетенцію співробітників відповідної кваліфікації сприяє тому, що працівники будуть намагатися підвищити
свій професійний рівень. Таким чином підприємства можуть отримувати більш
складні та прибуткові замовлення.
Таким чином, застосування вище запропонованих заходів дозволяє ефективно впливати на продуктивність праці на підприємстві, та виводити підприємство на досконало новий рівень виробництва.
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