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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Організації оплати праці, а також напрямкам її
вдосконалення на підприємстві приділяється величезна увага. Заробітна
платня є основною формою винагороди робітників за їх працю і забезпечує їх
матеріальну зацікавленість в її результатах, а також дуже часто є єдиним
джерелом доходу робітників. У зв’язку з цим питання вдосконалення
заробітної платні стоять на першому місці у керівників підприємств, саме
тому ця тема є актуальною.
На підприємстві існує суворий контроль над використанням фонду
заробітної платні, це обумовлено тим, що більша частина фонду заробітної
платні входить до собівартості продукції та впливає на розмір одержаного
прибутку. Крім того, фонд заробітної платні є основою для розрахунку
податків до бюджету.
В історії економічної думки існує багато визначень заробітної плати,
які були запропоновані багатьма вченими: В.Петті, А.Сміт, Д.Рікардо,
А.Тюрго, Ф.Лассаль та інші.
В цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на
свою інтуїцію. Усі управлінські рішення і дії повинні базуватися на точних
розрахунках, глибокому та всебічному економічному аналізі. Вони повинні
бути науково обґрунтовані, мотивованими, оптимальними. Недооцінювання
ролі аналізу організації оплати праці, помилки у планах та управлінських
діях за сучасних умов приносять відчутні втрати.
Метою роботи є вдосконаленням організаційно - економічного
механізму оплати праці в умовах КНП «БЛІЛ КМР».
Поставлена мета вимагає вирішення наступних завдань:
– обґрунтування актуальності теми вдосконалення механізму оплати
праці в умовах лікарні;
– висвітлення теоретичних знань та наукових підходів пов’язаних
питаннями розвитку оплати праці;
– дослідження змісту термінів заробітна плата і мінімальна заробітна
плата;
– проведення аналізу структури, складу та динаміки фонду оплати
праці, ефективності використання виплати премій;
– розгляд проблемних питань оплати праці та шляхи їх вирішення;
– аналіз економічно обґрунтованих пропозицій з вдосконалення
організації оплати праці;
– проведення прогнозної оцінки ефективності запропонованих
пропозицій по вдосконаленню механізму оплати праці.
Об’єкт дослідження – система оплати праці персоналу КНП «БЛІЛ
КМР».
Предмет дослідження – теоретичні основи та методичні підходи до
економічного обґрунтування організаційно-економічного механізму оплати
праці в умовах КНП «БЛІЛ КМР».
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Методи дослідження. Для вирішення завдань поставлених у роботі
використовувалися наступні методи: економічного аналізу, синтезу,
порівняння, аналогії, наукової абстракції, індукції, дедукції, спостереження,
групування, узагальнення, прогнозування.
Інформаційну базу роботи забезпечують підручники, навчальні
посібники, праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі дослідження
кадрового потенціалу, данні звітності установи, результати власного
дослідження оплати праці в межах лікарні.
Новизна одержаних результатів полягає у подальшому розвитку
формування концептуальних, науково-методичних основ та практичних
рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму
оплати праці в умовах лікарні.
Наукову новизну дослідження визначають такі результати:
дістало подальшого розвитку:
– дослідження та систематизація факторів впливу оплату праці
медичним працівникам;
– передбачає удосконалення матеріального стимулювання, а саме
результативний підхід до виплат премій та винагород, що сприятиме
забезпеченню підтримки достатнього рівня оплати праці медичним
працівникам.
Практична цінність роботи полягає в тому, що теоретичні та науковометодичні положення, викладенi в роботі, доведено до рiвня практичних
рекомендацiй і впроваджено у дiяльність лікарні КНП «БЛІЛ КМР»
Особистий внесок здобувача. Робота є самостiйно виконаною працею,
в якiй наведено авторські положення, висновки і рекомендації щодо
вдосконалення органiзаційно-економічного механiзму оплати праці в умовах
КНП «БЛІЛ КМР».
Апробація результатів дослідження. Основнi положeння та рeзультати
роботи вiдображено у науковiй праці, що опублiковано у фаховому виданні
«Вiсник eкономічної науки України». Загальний обсяг публiкацій складає 0,5
ум. друк. арк., з яких особисто авторовi налeжить 0,18 ум.-друк. арк.
Обсяг і структура роботи. Дипломна робота складається із вступу,
чотирьох роздiлів, висновків, списку використаних джерел і додаткiв.
Загальний обсяг роботи становить 116 сторiнок. Робота мiстить 14 таблиць та
9 рисункiв, список використаних джeрел (39 біблiографiчних джeрел), 7
додаткiв.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У першому розділі «Теоретичні основи функціонування механізму
оплати праці персоналу», розглянуто що таке заробітна плата, яку роль
вона грає в житті людини. Мінімальна заробітна плата – це законодавчо
встановлений розмір оплати праці за виконану місячну норму праці. Розмір
переглядається щорічно, не рідше одного разу на рік. Виконання заробітною
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платою стимулюючої функції, залежить від прийнятої на підприємстві
системи оплати праці. Організаційно – економічний механізм побудови
оплати праці, з метою набуття найбільшої заохочувальної властивості, має
спонукати працівників до підвищення трудової активності.
Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників
застосовується показник фонду оплати праці. Фонд оплати праці складається
з: основної та додаткової заробітної плати.
Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно
до встановлених норм праці. Додаткова заробітна плата - винагорода за
працю понад установлені норми.
У другому розділі «Аналіз структури, складу та динаміки фонду
оплати праці КНП «БЛІЛ КМР» було розглянуто інформацію про
підприємство. Було проаналізовано: склад фонду оплати праці; аналіз
надбавок та доплат до тарифних ставок та окладів; аналіз преміювання
працівників; динаміка середньомісячної заробітної плати по лікарні, закладах
охорони здоров’я та по всій Україні. Розрахований факторний аналіз фонду
оплати праці.
Результати аналізу за показниками, які характеризують ефективність
функціонування організаційно – економічного механізму оплати праці
демонструють необхідність проведення заходів орієнтованих на преміювання
працівників лікарні.
У третьому розділі «Вдосконалення організаційно – економічного
механізму оплати праці в умовах КНП «БЛІЛ КМР», формування
пропозицій щодо вдосконалення організаційно – економічного механізму
оплати праці, вдосконалення по преміюванню персоналу, прогнозна оцінка
ефективності запропонованих заходів щодо формування механізму
преміювання працівників.
Проведено аналіз наукових підходів вітчизняних та зарубіжних авторів,
щодо вдосконалення механізму оплати праці.
Проаналізовано вплив розміру преміальних виплат на рівень
ефективності професійної діяльності працівників.
ВИСНОВКИ
Заробітна плата в житті людини грає важливу роль. Вона являється
основним доходом працівника.
Фонд оплати праці складається з основного та додаткового фонду.
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу у вигляді
тарифних ставок та посадових окладів. Додаткова заробітна плата –
винагорода за працю понад установлені норми в виді доплат, надбавок та
інші.
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У другому розділі проаналізовано склад, динаміку фонду. Розглянувши
показники матеріальної допомоги, суми надбавок, премії значно зросли у
2018 році, ніж у 2017 році.
Але в наші часи відсутність гідної оплати праці медичним працівникам
призводить до зниження їх мотивації та зацікавленості до ефективної
діяльності. Щоб удосконалити механізм оплати праці в лікарні,
запропоновано впровадити організаційно – економічні заходи щодо
преміювання персоналу.
Було запропоновано систему критеріїв оцінки ефективності
професійної діяльності медичних працівників. Для забезпечення
стимулювання медичного персоналу КНП «БЛІЛ КМР» до підвищення
ефективності професійної діяльності вважаємо доцільним встановити зв'язок
між результатами оцінки та розміром нарахованої премії медичному
працівнику, тобто працівники з високими результатами оцінки ефективності
професійної діяльності повинні отримувати премію у більшому розмірі.
Для забезпечення можливості прогнозування впливу розміру
преміальних виплат на рівень ефективності професійної діяльності окремих
медичних працівників КНП «БЛІЛ КМР» використано метод регресійного
аналізу.
Практичне використання отриманої регресійної моделі дозволило
отримати прогнозний рівень ефективності професійної діяльності медичних
працівників КНП «БЛІЛ КМР» при умові збільшення розміру преміальних
виплат середньому на одного працівника КНП «БЛІЛ КМР» на 155 грн./міс.
В четвертому розділі «Охорона праці» були розглянуті особливі умови
трудового процесу та робочого графіку спеціалістів.
Порушення здоров’я користувачів ПЕОМ є комплексом постійного
впливу на організм людини шкідливих компонентів робочого середовища.
Виробничі приміщення – замкнений простір у спеціально призначених
будівлях і спорудах, де систематично (за змінами) або періодично (протягом
робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей, пов’язана з участю в
різних видах виробництва.
Розроблені і проведені заходи щодо забезпечення безпечних і
комфортних умов праці, проведена оцінка ефективності розроблених заходів
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АНОТАЦІЯ
Однораленко Т.О. Вдосконалення організаційно – економічного
механізму оплати праці в умовах КНП «БЛІЛ КМР» – Кваліфікаційна
праця на правах рукопису.
Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі
спеціальності 051 «Економіка». – Донбаська державна машинобудівна
академія МОН України, Краматорськ, 2019.
У роботі вирішено актуальне науково-практичне завдання щодо
поглиблення теоретичних положень, обґрунтування науково-методичних
засад і розробки практичних рекомендацій з вдосконалення організаційноекономічного механізму оплати праці в умовах лікарні.
Досліджено сутність, основні поняття заробітної плати, мінімальна
заробітна плата, склад фонду оплати праці. Розглянуто інформацію про
підприємство. Визначено склад та динаміку фонду оплати праці, проведено
факторний аналіз фонду оплати праці, зроблено аналіз надбавок та доплат до
тарифних ставок та посадових окладів, проведено аналіз преміювання,
заохочувальних та компенсаційних виплат робітникам. Розглянуті та
опрацьовано підходи щодо вдосконалення організаційно-економічного
механізму оплати праці в умовах лікарні. Наведено розрахунки з охорони
праці і безпеки при надзвичайних ситуаціях.
Ключові слова: працівники, фонд оплати праці, заробітна плата,
матеріальне стимулювання, надбавка, премія, оцінка персоналу
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АННОТАЦИЯ
Однораленко Т. А. Совершенствование организационноэкономического механизма оплаты труда в условиях КНП «МБИЛ КГС»
- Квалификационная работа на правах рукописи.
Дипломная работа на соискание образовательного степени магистра по
специальности 051 «Экономика». – Донбасская государственная
машиностроительная академия МОН Украины, Краматорск, 2019.
В работе решена актуальная научно-практическая задача по
углублению теоретических положений, обоснование научно – методических
основ и разработки практических рекомендаций по совершенствованию
организационно – экономического механизма оплаты труда в условиях
больницы.
Исследована сущность, основные понятия заработной платы,
минимальная заработная плата, состав фонда оплаты труда. Рассмотрена
информация о предприятии. Определен состав и динамику фонда оплаты
труда, сделан анализ надбавок и доплат к тарифным ставкам и должностным
окладам,
проведен
анализ
премирования,
поощрительных
и
компенсационных выплат работникам. Рассмотрены и обработаны подходы
по совершенствованию организационно – экономического механизма оплаты
труда в условиях больницы.
Приведены расчеты по охране труда и безопасности при чрезвычайных
ситуациях.
Ключевые слова: работники, фонд оплаты труда, заработная плата,
материальное стимулирование, надбавки, премии, оценка персонала.
SUMMARY
Odnoralenko T. A. Improvement of the organizational and economic
mechanism of labor remuneration under the conditions of KNP “MBIL KGS”
– Qualification work as a manuscript.
Graduate work on obtaining an educational master’s degree in specialty 051
Economics. – Donbas State Machine – Building Academy, Ministry of Education
and Science of Ukraine, Kramatorsk, 2019.
The work solved an actual scientific and practical task to deepen the
theoretical positions, substantiate the scientific and methodological foundations
and develop practical recommendations for improving the organizational and
economic mechanism of labor remuneration in a hospital.
The essence, the basic concepts of wages, the minimum wage, the
composition of the wage fund are investigated. Considered information about the
company. The composition and dynamics of the wage fund were determined, the
allowances and bonuses for tariff rates and official salaries were analyzed, the
analysis of bonuses, incentive and compensation payments to employees was
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carried out. Considered and processed approaches to improve the organizational economic mechanism of wages in a hospital.
The calculations for labor protection and emergency situations are given.
Keywords: workers, payroll, wage, material incentives, surcharges, awards,
personel assessment.

