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Інжиніринг (від англ. «engineering» – інженерно-консультаційні 
послуги) – це виділений у самостійну сферу діяльності комплексу 
інженерно-консультаційних послуг комерційного характеру щодо 
підготовки, забезпечення процесу виробництва та реалізації продукції 
щодо обслуговування будівництва та експлуатації промислових, 
інфраструктурних сільськогосподарських та інших об’єктів. Інжи-
нірингові послуги діляться на дві групи: 1) послуги, пов’язані з 
підготовкою виробничого процесу; 2) послуги на забезпечення 
нормального ходу процесу виробництва і реалізації продукції. 

Аудиторська фірма – це незалежна висококваліфікована організація, 
яка на замовлення клієнта та за його кошти здійснює ревізію його 
господарської діяльності з метою виявлення прорахунків та резервів 
вдосконалення, контролює й аналізує фінансову діяльність підприємств і 
організацій різних форм власності, бухгалтерські звіти та баланси. 

Функціонування і дієздатність усіх елементів ринкової інфраструктури 
є важливою і необхідною умовою реальної ринкової трансформації 
економіки України. Розвиток цієї інфраструктури вимагає відповідного 
законодавства, юридичних гарантій й матеріально-фінансового 
забезпечення. 

 
14.5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ 

 
Продукція – сукупність матеріальних благ, добутих чи створених 

внаслідок виробничої діяльності: 
– будь-яка продукція (товари) вітчизняного виробництва або 

імпортована на митну територію України, призначена для споживання 
та (або) виробництва іншої продукції, у тому числі напівфабрикати 
і сировина, а також матеріали, які використовуються у процесі її 
виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, пакування та 
маркування; 

– будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, 
здійснюється чи надається для задоволення суспільних потреб; 

– корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення 
(мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час 
розробки родовищ корисних копалин. 

Відповідно Держстандарту 15895-77 до терміна «продукція» 
подається таке визначення: «Продукція – це матеріалізований 
результат процесу трудової діяльності, отриманий у визначеному 
місці за визначений інтервал часу і призначений для використання 
споживачами з метою задоволення їхніх потреб як суспільного, так 
і особистого характеру». 

Продукція підприємств класифікується за багатьма ознаками: 
1. За характером споживчих властивостей, за формою виразу 

продукція підприємств ділиться на продукти і послуги. Продукти – 
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Використовується, коли робітники пов’язані єдиним технологічним 
процесом. 

Контрактна система оплати праці – ґрунтується на укладанні 
контракту між работодавцем і виконавцем, де вказані режим та умови 
праці, рівень її оплати та інше. 

 
13.8. ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ. СИСТЕМА УЧАСТІ В ПРИБУТКАХ 
 

Фонд оплати праці (ФОП) – сума грошових засобів, що виділяються 
для оплати праці всіх працівників підприємства. До нього входять 
основна і додаткова заробітна плата. 

Фонд споживання – більш ширше поняття і складається з 3 частин: 
 ФОП; 
 грошові виплати і заохочення (матеріальна допомога, трудові 

і соціальні пільги); 
 дивіденди і відсотки за акціями трудового колективу. 
Система участі в прибутках – це стимулювання персоналу через 

розподіл певної частки прибутку між працівниками підприємства. 
Розподіл може бути: 
 строковим (виплачується щомісяця); 
 відкладеним (сплачується раз на рік). 
Системи участі в прибутках різняться залежно від показників та 

засобів мотивації: 
– Стимулювання конкретних обсягів. 
– Залежно від продуктивності праці. 
– Система премій за результатами загальної діяльності підпри-

ємства. 
– Система оцінки заслуг. 
– Система колективного стимулювання. 
– Система надання акцій свого підприємства. 
– Система володіння активами підприємств за посередництвом. 
– Система розповсюдження опціонів (цінних паперів). 
 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 13 
«ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ 

І ОПЛАТА ПРАЦІ» 
 

Питання для обговорення: 
1. Дайте визначення поняттям: трудові ресурси, персонал під-

приємства, промислово-виробничий персонал. 
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13.7. ФОРМИ І СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Форми оплати праці: 
 відрядна (оплата праці проводиться за нормами та розцінками, 

встановлюється на підставі розряду працівника); 
 почасова (оплата здійснюється за годинними тарифними ставками, 

з урахуванням відпрацьованого часу та рівнем кваліфікації). 
Відрядна форма має такі системи: 
 Пряма відрядна. 
 Непряма відрядна. 
 Відрядно-преміальна. 
 Відрядно-прогресивна. 
 Акордна. 
Почасова форма включає такі системи: 
 Проста почасова. 
 Почасово-преміальна. 
 За посадовими окладами. 
Доплата – кошти, що доплачуються понад встановлений нормою 

ліміт, тарифні ставки за особливі умови чи обставини. 
Доплати надаються: 
 за роботу в наднормовий час; 
 за час простою і невиконання норм не з вини робітника; 
 особам до 18 років, які мають скорочену тривалість робочого дня; 
 за суміщення професій; 
 за збільшення обсягу робіт; 
 за роботу в нічний час; 
 за роботу у важких, шкідливих умовах праці; 
 за роботу у вихідні дні; 
 за багатозмінний режим; 
 за роз’їздний характер праці. 
Надбавка – додаткова виплата працівнику за особливо складні 

умови роботи, високоякісну роботу. 
Надбавки надаються: 
 за високу професійну майстерність; 
 за вислугу років; 
 за високі досягнення службовців у праці; 
 за виконання особливо важливої роботи; 
 за знання і використання іноземної мови в роботі. 
Колективна і контрактна оплата праці. 
Колективна система оплати праці – це заробітна плата, що 

нараховується за результатами роботи всьому колективу робітників. 
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матеріалізовані, речовинні результати виробництва. Послуги – 
нематеріальні результати виробництва. 

2. За функціональною роллю в процесі суспільного виробництва 
продукти підрозділяються на три частини: засоби виробництва 
(знаряддя праці і предмети праці), предмети споживання, військова 
продукція. 

3. Продукція підприємств класифікується також за ступенем 
обробки, оскільки кожен вид продукції звичайно проходить ряд фаз 
обробки, що відображають ступені його пристосування до потреб 
людини. За цією ознакою виділяється три різновиди продукції: 
сировина, напівфабрикат і незавершене виробництво, готова продукція 
(розрізняють кінцева продукція і проміжна продукція). 

4. Групи (види) продуктів і послуг виділяються залежно від галузі, 
в якій вони виробляються. В кожній галузі народного господарства 
продукти і послуги мають особливі форми, функції, призначення. 

Продукція промислового підприємства – це продукти у вигляді 
засобів виробництва і предметів споживання і послуг промислового 
характеру (ремонт промислових виробів, технічне обслуговування, 
інші послуги). 

Продукція будівельних організацій – побудовані або реконструйовані, 
а також підготовлені до введення в дію промислові підприємства, 
споруди, житлові будинки, соціально-культурні і комунальні об’єкти. 
Продукція сільськогосподарських підприємств – це результат виробничої 
діяльності у вигляді зібраного урожаю зернових, овочевих, садових 
та інших культур, продукти молочного і м’ясного тваринництва, 
бджільництва, вівчарства, птахівництва та інших галузей тваринництва 
у вигляді продуктів життєдіяльності тварин (тварини і птахи в живій 
вазі, вовна, яйця, мед і т. д). 

Продукція підприємств зв’язку складається з платних послуг по 
прийому і доставці адресатам листів, бандеролей, посилок, газет і 
журналів, телеграм, послуги телефонного зв’язку і т. д. 

У закладах освіти, охорони здоров’я, культури надаються послуги з 
навчання, лікування, житлові й інші послуги. 

Продукція торгівлі – послуги з реалізації населенню предметів. 
Продукція підприємств розрізняється також за фізичними 

властивостями, які дають можливість їх використання. Так виділяється 
продукція за термінами зберігання: продукція тривалого зберігання, 
продукція з обмеженими термінами. 

 
14.6. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 

 
Виробництво – це не тільки процес створення благ, необхідних 

для задоволення різноманітних потреб людини. Це ще й відтворення 
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