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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 
ТА ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗДЕФЕКТНОГО ВИРОБНИЦТВА  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану застосування організаційних та економічних методів забезпечення без-
дефектного виробництва на підприємствах машинобудування. На підставі аналізу існуючих підходів до мотивації основного 
виробничого персоналу до бездефектного виробництва на підприємствах машинобудування виявлено, що найчастіше для моти-
вації використовуються непрямі показники, які не враховують персональну відповідальність кожного робітника. Запропоновано 
розробити такі індивідуальні показники мотивації, які відображали б результати праці кожного конкретного робітника відповідно 
до даних оперативного контролю.
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Статья посвящена исследованию современного состояния применения организационных и экономических методов обес-
печения бездефектного производства на предприятиях машиностроения. На основании анализа существующих подходов к мо-
тивации основного производственного персонала к бездефектному производству на предприятиях машиностроения выявлено, 
что чаще всего для мотивации используются косвенные показатели, которые не учитывают персональную ответственность каж-
дого рабочего. Предложено разработать такие индивидуальные показатели мотивации, которые отражали бы результаты труда 
каждого конкретного рабочего в соответствии с данными оперативного контроля.
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The article is devoted research of the current status of organizational and economic methods of ensuring defect-free production at 
machine-building enterprises. The analysis of existing approaches to motivating the essential production personnel by ensuring defect-
free production at machine-building enterprises found that often in the motivation system used indirect indexes which do not take into 
account the personal accountability of every worker. Proposed to develop such individual motivation indicators which reflect the results 
of the work of each concrete employee according to the operational quality control.
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Постановка проблеми. Сучасні умови функціо-
нування вітчизняного і світового ринків продукції 
машинобудування вимагають від підприємств по-
стійно удосконалювати свою діяльність, підвищу-
вати її ефективність завдяки зменшенню витрат 
та поліпшенню якості продукції. Велике значення 
у формуванні якості продукції підприємств такого 
виду економічної діяльності, як машинобудування, 
відіграє персонал підприємства, зокрема робітни-
ки, які приймають безпосередню участь у процесі 
виробництва продукції та повинні забезпечувати її 
бездефектність. Зважаючи на сучасний рівень тех-
ніки та технології машинобудівного виробництва, 
праця робітників є невід’ємним фактором у форму-
ванні якості продукції та забезпеченні бездефектно-
го виробництва й буде залишатися таким ще досить 
тривалий час. Отже, дослідження організаційних та 
економічних аспектів забезпечення бездефектного 
виробництва на підприємствах машинобудування є 
своєчасним, а тема дослідження є актуальною у су-
часних умовах господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням проблеми застосування організаційних 
та економічних методів забезпечення бездефектно-
го виробництва в умовах виробничих підприємств 
займалося багато провідних вчених-економістів: 
Б.П. Бельгольський [1], С.Б. Довбня [2], О.Л. Єсь-
ков [3], А.М. Колот [4] та інші. Однак проблема за-
безпечення бездефектного виробництва шляхом за-
стосування організаційних і економічних методів на 
підприємствах машинобудування розглянута недо-
статньо повно.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке по-
лягає у дослідженні сучасного стану організаційних 
та економічних методів забезпечення бездефектного 
виробництва на підприємствах машинобудування та 
розробці пропозицій щодо їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Най-
більш дієвим з методів забезпечення бездефектно-
го виробництва є мотивація основного виробничого 
персоналу до попередження браку. Тому, аналізуючи 
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сучасний стан проблеми, що досліджується, слід про-
аналізувати існуючі підходи до мотивації основного 
виробничого персоналу до бездефектного виробни-
цтва, а також необхідно дослідити існуюче інформа-
ційне забезпечення системи мотивації персоналу на 
підприємствах машинобудування.

При дослідженні існуючої практики мотивації 
основних робітників машинобудівного підприєм-
ства необхідно проаналізувати форми оплати праці, 
особливості мотивації персоналу до бездефектного 
виробництва, виявити показники, які використо-
вуються в практиці підприємств машинобудування 
для мотивації персоналу до бездефектного виробни-
цтва та проаналізувати інформаційні потоки з опла-
ти праці.

При аналізі форм оплати праці основних робітни-
ків в науковій літературі приділяється увага пере-
вагам та недолікам їх застосування [5-7], питанням 
забезпечення взаємозв’язку розміру оплати праці з 
результатами роботи підприємства в цілому, і кон-
кретного підрозділу [2], проблемам зниження якос-
ті продукції при застосування неефективної системи 
оплати праці [8], доцільності використання в різних 
галузях промисловості почасової форми оплати пра-
ці [9]. Багато науковців єдині у думці, що заробітна 
плата є одним з найважливіших засобів підвищен-
ня зацікавленості працюючих у результатах своєї 
праці [5], її продуктивності [6], збільшення обсягів 
виробленої продукції [10], поліпшення її якості та 
асортименту [11]. При цьому доцільно застосовувати 
таку систему оплати праці, яка враховує особливос-
ті діяльності конкретного підприємства. На думку 
Г.Т. Кулікова, основною проблемою оплати праці в 
Україні є те, що механізм формування оплати пра-
ці і, відповідно, заробітної плати практично не за-
лежить від кінцевих результатів діяльності підпри-
ємств [12, с. 5], хоча між розміром заробітної плати 
та кінцевими результатами діяльності підприємства 
є прямий та зворотній зв’язок. 

Деякі науковці вважають, що тарифна частина 
посідає провідне місце в структурі заробітної плати 
і здатна відігравати значну роль мотивуючого ха-
рактеру, оскільки стимулює виконання робіт біль-
шої складності, відповідальності, інтенсивності. Го-
ловною перевагою єдиної тарифної сітки, на думку 
А.М. Колота [13, с. 80], є запровадження єдиного 
уніфікованого підходу щодо оцінки складності робіт 
і диференціації тарифних умов оплати праці всіх ка-
тегорій персоналу. У роботі [14] запропоновано за-
стосовувати тарифну сітку в частині тарифних кое-
фіцієнтів для робочих найвищої кваліфікації. Однак 
Н.Б. Проценко та Б.А. Писаренко вважають, що 
«система оплати праці має складатись з двох частин: 
внутрішньої тарифної системи та системи стимулю-
вання, диференційованої за підрозділами та катего-
ріями працівників» [6, с. 115]. Як вірно відмічається 
в дослідженні [8], застосування неефективної сис-
теми оплати праці призводить до зниження якості 
продукції. Однак у всіх наведених працях не приді-
лено достатньо уваги розробці методичних підходів 
та конкретних методик поліпшення мотивації пер-
соналу до бездефектного виробництва, попередження 
браку та визначення суми відшкодування втрат від 
нього на підприємствах машинобудування.

У ході дослідження було виявлено, що оплата 
праці основного виробничого персоналу промисло-
вих підприємств здійснюється як за відрядною, так 
і за почасовою формами. Однак слід відзначити, що 
на підприємствах машинобудування переважно за-
стосовується почасова форма оплати праці. Доціль-

ність використання саме цієї форми оплати праці в 
різних галузях промисловості обґрунтовується і на-
уковцями [9]. Однак інші автори відмічають недо-
ліки почасової форми оплати праці та наголошують 
на необхідності розробки нових науково-теоретичних 
і методичних підходів до її побудови [7; 15; 16]. На 
наш погляд, значним недоліком застосування поча-
сової форми оплати праці на підприємствах машино-
будування є те, що при цьому часто не враховуються 
реальні результати праці конкретного працівника. 
Для усунення цього недоліку необхідно здійснювати 
мотивацію кожного робітника за результатами його 
праці, зокрема при мотивації до бездефектного ви-
робництва кожен робітник повинен відшкодовувати 
втрати від браку, визначені за результатами вико-
нання кожної операції технологічного циклу вироб-
ництва деталі або складальної одиниці, завдяки чому 
встановлюється персональна відповідальність за до-
пущення браку.

Аналізуючи особливості мотивації персоналу до 
бездефектного виробництва, науковці досліджують 
моделі мотивації праці [17], питання посилення мо-
тивації персоналу до підвищення продуктивності 
праці [18-19], нюанси створення системи оплати пра-
ці й преміювання на підставі співвідношення темпів 
зростання показників ефективності праці та її опла-
ти [10], узгодження рівня оплати праці з її результа-
тами шляхом визначення особистого внеску кожного 
співробітника [20], дослідження проблем мотивації 
персоналу до забезпечення якості продукції [21; 22]. 
Однак у жодному із наведених джерел не розгляда-
ється питання здійснення мотивації основного ви-
робничого персоналу до бездефектного виробництва 
на підприємствах машинобудування за результатами 
виконання кожної операції технологічного циклу ви-
робництва деталі або складальної одиниці, що спри-
ятиме встановленню персональної відповідальності 
за допущення браку. У роботі [20] справедливо на-
голошується, що на промислових підприємствах при 
формуванні системи оплати праці слід узгоджувати 
рівень оплати праці з її результатами шляхом визна-
чення особистого внеску кожного співробітника.

У дослідженні [2] запропоновано при формуванні 
системи оплати праці орієнтувати її на реалізацію 
стратегії підприємства та забезпечення взаємозв’язку 
розміру оплати праці з результатами роботи підпри-
ємства в цілому, і конкретного підрозділу. Однак у 
даній роботі не розглядається питання формування 
механізму преміювання працівників за їх особисті 
досягнення.

На необхідність посилення комплексного підходу 
до мотивації персоналу за рахунок оцінювання його 
діяльності з точки зору безперервного підвищення 
якості кінцевого продукту та задоволення споживача 
продукції та послуг підприємством у цілому зверта-
ється увага у дослідженні О.О. Соколової [22, с. 217]. 
Однак автором не представлено методики посилення 
мотивації персоналу до бездефектного виробництва.

Згідно з дослідженнями, які були проведені 
В.М. Луговою та Д.О. Сєріковим щодо сучасного ста-
ну дослідження проблем мотивації персоналу в дис-
ертаціях українських вчених, протягом останнього 
десятиліття не було захищено жодної роботи з питань 
мотивації персоналу до забезпечення якості продукції 
[21]. Слід зауважити, що деякі роботи з цих питань 
все ж були виконані [23-25], однак ці дослідження не 
враховували особливостей здійснення мотивації робіт-
ників саме на підприємствах машинобудування.

З метою підвищення матеріальної зацікавленості 
робітників у кількісних і якісних результатах своєї 
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праці та забезпечення належного рівня якості про-
дукції, що виготовляється, на практиці в умовах під-
приємств машинобудування застосовується почасово-
преміальна система оплати праці, яка враховує не 
тільки оплату за передбаченим тарифом, але й додат-
кову заробітну плату з використанням системи по-
казників преміювання. 

Найбільшу частку у загальному фонді оплати пра-
ці складає основна заробітна плата, яка в середньо-
му становить 64% та має тенденцію до збільшення, 
при тому що в загальному фонді оплати праці значну 
частку має додаткова заробітна плата. Додаткова за-
робітна плата, яка складається з премій, нарахова-
них за результатами роботи підприємства, премій за 
результатами роботи цеху та іншими виплатами з до-
даткової заробітної плати, протягом періодів, що ана-
лізуються, складає від 30,51 до 32,94% [26, с. 47].

Зважаючи на все вищенаведене, питання розроб-
ки такої системи мотивації основного виробничого 
персоналу до бездефектного виробництва на підпри-
ємствах машинобудування, у якій, на відміну від іс-
нуючих, передбачається врахування відшкодування 
втрат від браку при мотивації за результатами ви-
конання кожної операції технологічного циклу ви-
робництва деталі або складальної одиниці, потребує 
подальшого дослідження.

Для виявлення показників, які використовують-
ся на підприємствах машинобудування для мотива-
ції персоналу до бездефектного виробництва і недо-
пущення браку, було досліджено наукову літературу 
та встановлено, як зазначалося вище, що в системах 
мотивації робітників здебільшого пропонується ви-
користовувати непрямі та узагальнюючі показники 
[27; 28], які дозволяють оцінити роботу основного 
виробничого персоналу цехів у цілому, не враховую-
чи персональну відповідальність кожного робітника 
при формуванні якості продукції, що є досить зна-
чним їх недоліком.

Слід зазначити, що у практиці роботи підпри-
ємств машинобудування для мотивації персоналу 
до бездефектного виробництва застосовуються такі 
показники, як коефіцієнт якості праці підрозділу 
або цеху, рівень браку, здача продукції з першого 
пред’явлення, наявність рекламацій та показник 
зниження втрат від браку відносно попередніх ка-
лендарних періодів. Однак усі перелічені показники 

є непрямими й недостатньо стимулюють дотримання 
вимог щодо якісних характеристик деталей, скла-
дальних одиниць та виробів. Крім того, недоліком 
даних показників є те, що в системі мотивації вони 
дозволяють оцінити роботу основного виробничого 
персоналу цехів у цілому, не враховуючи персональ-
ну відповідальність кожного конкретного робітника 
при формуванні якості деталей, складальних оди-
ниць та виробів у процесі їх виготовлення.

При збереженні почасової форми оплати праці 
для мотивації кожного робітника основного вироб-
ничого персоналу до бездефектного виробництва сис-
тему показників преміювання необхідно доповнити 
показником відшкодування втрат від браку, який 
визначається за результатами операційного контр-
олю і відображає забезпечення бездефектного вироб-
ництва на кожній операції технологічного циклу та 
враховує усі втрати, що були понесені підприємством 
до моменту виявлення цього браку, із застосуванням 
коефіцієнта складності виправлення браку. При ви-
значенні цього показника необхідно враховувати 
можливість виправлення браку, оскільки від того, 
виправним чи ні є брак, змінюється склад витрат, 
які відносяться на втрати від браку.

При розробці системи мотивації персоналу до без-
дефектного виробництва з використанням такого по-
казника мотивації слід передбачити зменшення суми 
нарахованої заробітної плати кожного робітника 
основного виробничого персоналу на суму втрат від 
браку, понесених з його вини.

Аналізуючи інформаційні потоки з оплати праці, 
було встановлено, що у наукових працях розгляда-
ються питання удосконалення документального за-
безпечення розрахунків з оплати праці [29-31], однак 
проблемам розробки інформаційного забезпечення 
визначення розміру матеріальної відповідальнос-
ті робітників за допущення браку при виготовленні 
продукції приділяється недостатньо уваги.

Що стосується інформаційного забезпечення про-
цесу оплати праці на підприємствах машинобудуван-
ня, то воно, як правило, розробляється з урахуванням 
особливостей системи мотивації, що застосовується 
на підприємстві, але при цьому не враховує інфор-
мацію щодо матеріальної відповідальності робітни-
ків за допущення браку при виготовленні продукції, 
в той час як кожен працівник основного виробни-

Таблиця 1
Результати дослідження сучасного стану застосування організаційних та економічних  

методів забезпечення бездефектного виробництва шляхом мотивації основного  
виробничого персоналу підприємств машинобудування до запобігання втрат від браку

Напрями дослідження Питання, що потребують подальшого дослідження

Аналіз форм оплати праці 
основних робітників 
машинобудівного 
підприємства

Усунення недоліків почасової форми оплати праці шляхом мотивації кожного робітника 
за результатами його праці, зокрема при мотивації до бездефектного виробництва – засто-
сування відшкодування втрат від браку кожним робітником за результатами виконання 
кожної операції технологічного циклу виробництва деталі або складальної одиниці, завдя-
ки чому встановлюється персональна відповідальність за допущення браку

Дослідження особливостей 
мотивації персоналу до 
бездефектного виробництва

Розробка методичного підходу та системи мотивації основного виробничого персоналу до 
бездефектного виробництва на підприємствах машинобудування, у якій, на відміну від 
існуючих, передбачається врахування якості продукції у винагороді за результатами вико-
нання кожної операції технологічного циклу виробництва деталі або складальної одиниці, 
завдяки чому встановлюється персональна відповідальність за допущення браку

Виявлення показників, 
які використовуються 
на підприємствах 
машинобудування для 
мотивації персоналу до 
бездефектного виробництва

Доповнення показників преміювання показником відшкодування втрат від браку, який 
визначається за результатами операційного контролю і відображає формування якості 
продукції на кожній операції технологічного циклу та враховує усі втрати, що були поне-
сені підприємством до моменту виявлення цього браку, із застосуванням запропонованого 
коефіцієнта складності виправлення браку

Аналіз інформаційних 
потоків з оплати праці

Розробка інформаційного забезпечення визначення розміру матеріальної відповідальності 
робітників за допущення браку при виготовленні продукції та доповнення у цьому напря-
мі інформаційної бази, а також вдосконалення обігу облікових документів з оплати праці 
робітників машинобудівного підприємства
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цтва повинен нести персональну відповідальність за 
рівень якості деталей, складальних одиниць та ви-
робів, виробництвом яких він займається на тій чи 
іншій технологічній операції.

Результати дослідження сучасного стану застосу-
вання організаційних та економічних методів забез-
печення бездефектного виробництва шляхом моти-
вації основного виробничого персоналу підприємств 
машинобудування до запобігання втрат від браку на-
ведені у таблиці 1.

Очевидно, що удосконалення системи мотивації 
основного виробничого персоналу обумовлює необ-
хідність розробки інформаційного забезпечення ви-
значення розміру матеріальної відповідальності 
робітників за допущення браку при виготовленні 
продукції та доповнення в цьому напрямку інформа-
ційної бази, а також з оплати праці робітників ма-
шинобудівного підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз су-
часного стану застосування організаційних та еко-
номічних методів забезпечення бездефектного ви-
робництва показав, що питанням орієнтації систем 
управління якістю на заходи із забезпечення безде-
фектного виробництва за рахунок запобігання втрат 
від браку приділяється недостатньо уваги, хоча у 
практиці підприємств машинобудування саме про-
блема запобігання втрат від браку є досить гострою. 
Дослідження існуючих підходів до мотивації осно-
вного виробничого персоналу підприємств машино-
будування до бездефектного виробництва дозволило 
виявити, що для цього найчастіше використовують-
ся непрямі показники, які не враховують персональ-
ну відповідальність кожного конкретного робітника. 
У той же час для умов підприємств машинобуду-
вання, готова продукція яких збирається з окремих 
деталей і складальних одиниць, та контроль якості 
здійснюється по кожній технологічній операції, що 
виконується, як правило, окремим робітником, є до-
цільним розробити такі індивідуальні показники мо-
тивації, які відображали б результати праці кожного 
конкретного робітника відповідно до даних опера-
тивного контролю.
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