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які можуть виробляти ті чи інші складові частини за меншими цінами. 
Вирішальною умовою зниження собівартості є впровадження нової техніки, 

комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення 
технології, що дозволяє значно знизити собівартість продукції. 

Зниження собівартості продукції забезпечується, насамперед, за рахунок 
підвищення продуктивності праці. При підвищенні продуктивності праці 
скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а значить, 
зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості.  

Найважливіше значення в боротьбі за зниження собівартості продукції є 
дотримання найбільш суворого режиму економії на всіх ділянках виробничо-
господарської діяльності підприємства. 

 Послідовне здійснення на підприємствах режиму економії проявляється, 
насамперед, у зменшенні витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції, 
скорочення витрат на обслуговування виробництва і управління, у ліквідації втрат від 
різних непродуктивних витрат. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ГРЕЙДУВАННЯ 

 
Для кожного підприємства важливим є питання побудови ефективної системи 

оплати праці. На сьогодні універсальним інструментом оптимізації оплати праці є 
система грейдування, в основі якої - створення ієрархії посад (професій) відповідно 
до цінності для підприємства. Її основними принципами є: 1) внутрішня 
справедливість: посада більш високої «ваги» на підприємстві повинна мати більш 
високу базову винагороду, посади однієї ваги мають однакову базову винагороду; з 
двох співробітників, що працюють на посаді однієї «ваги», більш високу заробітну 
плату отримує більш ефективний працівник на підставі щорічної оцінки; 2) зовнішня 
справедливість: заробітна плата співробітника відповідає вартості її позиції на ринку 
праці; 3) прозорі і зрозумілі перспективи: співробітники розуміють, як потрібно 
працювати і які результати від них очікує підприємство, щоб коштувати більше. 

Система грейдів доволі логічна і доступна для реалізації власними силами 
практично в будь-якому підприємстві. Але це потребує ретельного вивчення даного 
питання, особливо його практичного аспекту. Визначимо основні підходи до її 
розробки. 

На першому етапі аналізуються посадові інструкції або профілі посад. На 
основі отриманої інформації розробляється система грейдів, яка визначає залежність 
базової винагороди від «цінності» професії (посади), тобто від знань й умінь, 
необхідних людині для того, щоб працювати за даною професією (зайняти дану 
посаду). Для розробки системи грейдів підприємства необхідно визначити фактори 
оцінювання, наприклад, кваліфікація, відповідальність, ефективність. Кожен фактор 
необхідно розподілити на п’ять рівнів реалізації від найнижчого (А) до найвищого 
(Е). Наведемо рівнів реалізації за фактором «Відповідальність»: А - немає 
відповідальності; B - одноразові завдання; C - відносний рівень відповідальності, 
вузький сегмент параметрів для контролю; D - відповідальність за діяльність 
підлеглих, делегування повноважень; E - діяльність безпосередньо пов'язана з 
діяльністю підприємства, прибутком.  
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На підставі обраних факторів й рівнів здійснюється оцінка професій (посад), 
визначається вагомість факторів та встановляється кількість грейдів на підприємстві, 
«нижні границі вилки грейду» і «верхні границі вилки грейду» окремо для основних 
виробничих працівників та для керівників, спеціалістів, службовців. Виходячи з 
цього, встановляється базова винагорода як основа нарахованої заробітної плати за 
місяць. 

Невід’ємною частиною системи мотивації є преміювання працівників. Сума 
преміальної частини заробітної плати нараховується на базову винагороду за 
фактично відпрацьований час у звітному періоді за конкретними результатами праці 
працівника, що працює на тій чи іншій посаді (професії) відповідно з установленою 
політикою преміювання в залежності від категорії персоналу. Формування 
преміальної винагороди на машинобудівному підприємстві залежить від визначеного 
рівня випуску товарної продукції для виконання умови виплати премії («поріг 
системи»).  

Преміальна винагорода працівників виробничих цехів здійснюється з 
урахуванням коефіцієнта трудової участі (далі КТУ) на основі рішення трудового 
колективу (цеху) і статистичних показників. 

Преміювання співробітників департаментів заводоуправління здійснюється на 
підставі виконання ними індивідуальних показників преміювання. 

Система оплати праці на основі грейдів тільки тоді забезпечує матеріальне 
стимулювання персоналу, підвищує ефективність управління персоналом, коли для 
кожного працівника чітко сформовані цілі, є взаємозв’язок з щорічною оцінкою та 
щоденною роботою працівника. Одна з проблем впровадження системи грейдування 
полягає в тому, що для технічних фахівців складно підібрати «справедливу» шкалу 
оцінювання та визначити вагомість показників. Для її вирішення необхідно 
удосконалювати шкалу показників преміювання більш конкретними й чіткими цілями 
та показниками. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ 

 
З прийняттям в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку постала необхідність розробки методології обліку та методики визначення 
фінансових результатів діяльності, орієнтованої на міжнародний досвід та 
національні традиції. Але вивчення зарубіжної методології обліку фінансових 
результатів діяльності та її адаптація до вітчизняних умов – це процес досить 
складний і не завжди вдалий. 

Формування фінансового результату діяльності вітчизняних підприємств 
регламентується П(С)БО 1 «Звіт про фінансові результати» [1], а в міжнародній 
практиці – МСБО 1 «Подання фінансових звітів» [2], в якому передбачене складання 
Звіту про сукупні доходи.  

Елементами Звіту про фінансові результати як вітчизняними, так і 
міжнародними стандартами визнано доходи, витрати, прибутки, збитки. Фінансовий 
результат з позицій національного обліку і з точки зору міжнародних стандартів – це 


