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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблеми викорис-

тання трудових ресурсів, формування і функціону-
вання ринку праці, конкурентоспроможності робо-
чої сили, використання персоналу в умовах ринко-
вих трансформацій привертає увагу багатьох дослі-
дників. Останніми роками в публікаціях не аналізу-
ються процеси удосконалення організації праці при 
випуску нової продукції, забезпечення підприємств 
конкурентоспроможними кадрами, здатними забез-
печувати їх інноваційний розвиток. Відсутність нау-
ково обґрунтованих підходів щодо перспектив ви-
користання кадрового потенціалу стало причиною 
того, що висококваліфіковані спеціалісти і робітни-
ки багатьох підприємств опинились поза впливом 
чинників стосовно їх залучення до активної вироб-
ничої діяльності. З іншого боку, нездатність значної 
частини фахових спеціалістів до адаптації в ринко-
вих умовах господарювання призвели до посилення 
проявів їх пасивності та зневіри. Наявність негатив-
них тенденцій вимагає певного впливу на такі про-
яви та зумовлює необхідність опрацювання сучас-
них методичних засад використання кадрового по-
тенціалу в умовах ринкових трансформацій. Особ-
лива роль в забезпеченні конкурентоздатності під-
приємства в умовах становлення ринкових відносин 
належить науково-дослідним, конструкторським і 
проектним відділам, що здійснюють науково-
технічні розробки нової продукції. У відділах пра-
цюють дослідники, конструктори, проектувальники, 
технологи, інженери, економісти та інші спеціаліс-
ти, від ефективності і якості роботи яких багато в 
чому залежить не тільки ефективність науково-
технічних розробок з використанням систем автома-
тизованого проектування, але і темпи технологічної 
підготовки виробництва нової продукції високого 
рівня якості. Ефективне функціонування підпри-
ємств можливе лише за умови чітко сформульованої 

системи, яка впливає, за рахунок певних методів, на 
якісне виконання кадрами відведених їм регламен-
том робіт стосовно стратегічних і тактичних потреб 
виробника нової продукції.  

Зазначена проблематика досліджується у працях 
Д. Богині, Л. Долгова, Г. Куликова [1], М. Карліна 
[2], А. Колота [3], О. Кузміна [4] та ін., де розкрито 
особливості мотивування персоналу, систем і шля-
хів його реалізації, специфіку впровадження, перс-
пективи розвитку та реалізації. Зазначеними авто-
рами недостатньо акцентується увага на опрацю-
ванні загальних схем розробки систем мотивації 
працівників науково-дослідних, конструкторських і 
проектних відділів, відсутні рекомендації стосовно 
формування системи оплати праці на підприємствах 
за умов випуску нової продукції. 

Мета роботи – оцінка мотивації розробників но-
вої продукції як процесу задоволення потреб з ура-
хуванням мінливості нестабільної ринкової еконо-
міки за наявності економічної, соціологічної і пси-
хологічної інформації. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
Робота наукових й інженерно-технічних працівників 
у дослідно-конструкторських розробках характеризу-
ється низкою особливостей, що визначають специфі-
ку його оцінки і вирішення питань раціональної орга-
нізації праці при підготовці виробництва до випуску 
нової продукції. Багато спеціалістів відмічають нема-
теріальність продукту наукової праці, що ускладнює 
оцінку його результату внаслідок ймовірного харак-
теру як самого процесу, так і кінцевих досягнень [5–
7]. Характерними особливостями праці в дослідно-
конструкторських розробках, технологічній підгото-
вці і освоєнні виробництва є: неповторність об’єктів 
та елементів розробок, що ускладнює використання 
стереотипних методів удосконалення виконання і 
прогресивної організації роботи; творчий характер, 
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який проявляється в постійному пошуку оригіналь-
них способів вирішення наукових, технологічних, 
конструкторських і управлінських задач; залежність 
процесу і результату праці від таланту, уміння, акти-
вності, зацікавленості і, навіть, настрою учасників 
дослідно-конструкторської розробки. Наведені харак-
терні особливості різною мірою проявляються на 
стадіях наукових і прикладних досліджень, конструк-
торських розробок і проектування. Разом з тим праця 
конструкторів, проектувальників, технологів, що 
здійснюють дослідно-конструкторські розробки, тех-
нологічну підготовку і освоєння виробництва, має ба-
гато спільного як стосовно складу задач, так і спосо-
бів прийняття рішень. 

Для покращання процесу проектування і виготов-
лення нової продукції для умов роботи ВАТ «Кре-
менчуцький завод дорожніх машин (Кредмаш)» доці-
льно використання матричної організації структури. 
В прогресивній формі поєднуються якості структур 
як відокремленого, так і функціонального проектів. У 
кожному проекті приймають участь фахівці з різних 
функціональних зон. Керівник проекту обґрунтовує 
склад і послідовність виконання конкретних завдань з 
визначенням часу, що відводиться на реалізацію від-
повідної операції. Функціональні керівники форму-
ють групи фахівців, що будуть займатися виконанням 
конкретної роботи, і обґрунтовують технологічні 
прийоми впровадження нововведень. 

Підрозділ підприємства з розробки складної 
конструкції виробу за нашою пропозицією будуєть-
ся у вигляді матриці гнучких, динамічних груп і 
бригад, що створюються спеціально для вирішення 
поставленої задачі [6]. Так, до складу групи з розро-
бки асфальтозмішувальної установки КДМ 
201637ВМ баштового типу входять спеціалісти різ-
ного профілю, які підпорядковуються по вертикалі 
службам, що направили їх в бригади. На вертикалі 
накладається горизонтальна лінія підпорядкування 
керівникові проектування асфальтозмішувальних 
установок і керівникам бригад або груп. Викорис-
тання матричної організаційної структури дозволи-
ло підприємству обійтися власними висококваліфі-
кованими кадрами при вирішенні складного завдан-
ня з організації випуску установки баштового типу. 
Особи, що очолюють бригади і групи, користуються 
широкою свободою у визначенні методів роботи та 
в питаннях розстановки кадрів. Цільові установки 
щодо діяльності заводу і фінансовий кошторис за-
тверджує центральний апарат управління.  

При використанні матричної організаційної 
структури посилюється взаємозв’язок між різними 
функціональними підрозділами, а дублювання ре-
сурсів зводиться до мінімуму. Керівник проекту не-
се відповідальність за успішну реалізацію приваб-
ливої інвестиційної розробки. Діяльність щодо реа-
лізації проекту узгоджується з інноваційною політи-
кою заводу, що посилює підтримку проекту. Систе-
мний підхід з удосконалення організаційних струк-
тур управління проектами отримав підтримку вищо-
го керівництва заводу, що дозволяє впроваджувати 
прогресивні рішення щодо організації підготовки і 

випуску сучасних конкурентоздатних виробів. Так, 
переміщувана установка КДМ 201637ВМ баштового 
типу продуктивністю 80–110 тонн суміші на годину 
скомпонована аналогічно переважній більшості по-
дібних зразків провідних європейських виробників. 
Агрегати «витяглися» угору, що дозволило суттєво 
зменшити площу монтажного майданчика та компа-
ктно розташувати обладнання. Основна відмінність 
від стандартних установок полягає в розташуванні 
бункеру готової суміші під мішалкою. За такого ро-
зташування з конструкції установки зникли естака-
да, лебідки, скіп. У новій установці впровадженні 
останні розробки спеціалістів: грохот з плетеними 
ситами, дозатор мінерального порошку та пилу з 
поворотними засувками, фільтр для очищення пові-
тря під час заповнення банки мінеральним порош-
ком. У бітумному господарстві вперше застосовано 
додаткове обладнання для модифікування бітуму 
полімерними добавками. 

Творчу віддачу кожного працівника запропоно-
вано визначати за формулою, що в комплексі врахо-
вує його внесок у конструкторську, технологічну 
розробку і впровадження нової продукції, винахід-
ницьку діяльність, участь у виставках і конкурсах: 
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де Рв.р – рівень творчої віддачі р-го спеціаліста 
конструкторського, технологічного відділу; Qt.i – кі-
лькість розробок нової продукції, прогресивних те-
хнологій, в яких приймав участь р-й працівник у t–
му році; ky.k.i – коефіцієнт, що характеризує ступінь 
участі в і-тій розробці; Vt.i – обсяг робіт у кошторисі 
по і-тій розробці в t-му році, грн.; ΣVk.п – загальний 
обсяг робіт конструкторського, технологічного під-
розділу, грн.; Qt.j – кількість розробок нових видів 
продукції, прогресивних технологій, що впрова-
джуються в t-му році; ky.b.j – коефіцієнт, що характе-
ризує ступінь участі спеціаліста в j-му виді продук-
ції, технології, що впроваджується; Vb.j – обсяг j-ї 
роботи щодо продукції, технології, що впроваджу-
ється, в кошторисі, грн.; ΣVb.k.п – загальний обсяг ро-
біт щодо впровадження продукції, технології, роз-
робленої конструкторським, технологічним підроз-
ділом підприємства, грн.; Л, С, Е – відповідно кіль-
кість поданих ліцензій, конкурсних робіт і експона-
тів на виставках, в яких приймав участь даний спе-
ціаліст; ky.л.j , ky.c.l , ky.e.m – коефіцієнти, що характери-
зують ступінь участі в j-й ліцензії, в l-му конкурсі, в 
m-й виставковій роботі у відповідності з прийнятою 
шкалою; kb.c ,kb.b – коефіцієнти важливості конкурсів 
або виставок; Зв, Асв – відповідно кількість заявок на 
винаходи, оформлених і виданих авторських сві-
доцтв або патентів опрацьованих самостійно або в 
співавторстві. 

Велику роль в підвищенні якості і ефективності 
конструкторської підготовки виробництва, розроб-
ки, перевірки і освоєння технологічного процесу ви-
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готовлення нової продукції відіграє раціональна ор-
ганізація праці. Часто спеціалісти – дослідники при-
скорення науково-технічного прогресу ідентифіку-
ють поняття і «оцінка якості праці», і «оцінка діяль-
ності підрозділів» [7, 8], але друге більш ємне. В 
нього окремою складовою повинні входити показ-
ники оцінки якості праці. Під якістю праці в дослід-
но-конструкторських розробках слід розуміти суку-
пність властивостей продукції конструкторської, те-
хнологічної підготовки і освоєння виробництва кон-
курентоспроможних виробів відповідно до техніч-
ного завдання. Ступінь відповідності отриманих ос-
новних техніко-економічних параметрів заданим або 
кращим у світовій практиці, або найвищим можли-
вим, визначає рівень якості праці конструкторської, 
технологічної підготовки і освоєння виробництва 
нової продукції. Такий рівень окремі автори пропо-
нують визначати по різному [7, 8].  

Аналіз пропозицій засвідчив, що такі оцінки в 
трактуванні поняття якості праці придатні для ши-
рокого використання в крупних галузевих науково-
дослідних інститутах і конструкторських бюро. Во-
ни надзвичайно громіздкі, мають вузько специфічну 
спрямованість й ефективні для використання саме у 
великих науково-дослідних організаціях. 

Для роботи конструкторсько-технологічних від-
ділів промислових підприємств у ринкових умовах 
господарювання основними складовими високої 
якості праці зі створення і освоєння нової продукції, 
на наш погляд, є: виконання завдань за строками з 
широким застосуванням систем автоматизованого 
проектування (САПР); використання сучасних ме-
тодів наукового пошуку і оптимальної технології 
при конструкторській підготовці виробництва; при-
йняття оптимальних інженерних і технічних рішень 
при розробці, перевірці і освоєнні технологічного 
процесу; реалізація резервів підвищення рівня інте-
нсивності й продуктивності праці при проектуванні; 
виготовлення і освоєння засобів технологічного 
оснащення виробництва; прискорення процесу ви-

пробування дослідного зразка і організаційної під-
готовки серійного виробництва; мобілізація резервів 
по системному скороченню циклу технічної підго-
товки і освоєння нової продукції. Якість праці в 
конструкторсько-технологічних відділах доцільно 
виразити відповідним коефіцієнтом. Величина оцін-
ки при цьому виступає різницею між максимальним 
коефіцієнтом, що визначений за відсутності будь-
яких відхилень і дорівнює одиниці, та сумою коефі-
цієнтів зниження якості праці.  

Таким чином, якість праці виконавців (Квик) і 
підрозділів (Кпід) конструкторського, технологічно-
го, САПР тощо запропоновано оцінювати наступ-
ним чином: 

)(1
11

∑∑
==

+−=
m

j
j

n

i
iвик ЗbК ;  (2) 

∑
=

−=
m

j
jпід ПK

1
1 ,    (3) 

де bi – коефіцієнт зниження якості праці за пунк-
тами виконання індивідуального завдання за внут-
рішніми і-ми оцінками; Зj – коефіцієнт зниження 
якості праці за довідками підрозділів підприємства, 
що контролюють, за зовнішніми j–ми оцінками; Пj – 
коефіцієнт зниження якості праці в підрозділі; n, m – 
кількість коефіцієнтів зниження, що прийняті на пі-
дприємстві. 

Оцінка якості праці за запропонованим коефіціє-
нтом упроваджується в конструкторсько-
технологічних підрозділах ВАТ «Кредмаш». На під-
приємстві в останній період здійснюється серійне 
виробництво модифікованих асфальтозмішувальних 
установок, пристосованих до роботи на природному 
газі з мікропроцесорною системою управління ДС–
16863 та ДС–18563 номінальною продуктивністю 
при вологості початкових матеріалів (піску і щебе-
ню) до 3% відповідно 160 і 56 т/годину. Коефіцієнти 
якості роботи підрозділів визначаються за форму-
лою (3) з використанням факторів, що наведені в 
табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Фактори і значення зниження оцінок у конструкторсько-технологічних підрозділах  

ВАТ «Кредмаш» 
 

Фактори зниження оцінок Значення зниження 
оцінки, Пj 

Коефіцієнт категорії 
дефекту, Кі 

1. Рекламації споживачів (замовників) і претензії виробни-
чих підрозділів підприємства (Р1): 

– без доопрацювання виробу і технологічного процесу; 
– з доопрацюванням виробу у виробничих підрозділах. 

 
 

0,05 
0,35 

 
5 

2. Дефекти, що виявлені (Р2) : 
– у процесі виробництва на заводі; 
– у звітній документації нормоконтролером відділу 

стандартизації. 

 
0,25 
0,05 

3 

3. Повернення наданої в приймальну комісію проектної до-
кументації (Р3) 

0,25 2 

4. Зауваження по роботі з боку відділів і керівництва під-
приємства (Р4) 

0,05 1 

 
Так, у звітному періоді відділ проектування до-

рожніх машин допустив дефекти, що виявлені в до-
кументації нормоконтролером (Пj=4 = 0,05), а також 
колектив отримав зауваження по роботі від керівни-
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цтва підприємства (Пj=6 = 0,05). Якість праці відділу 
склала Кпід = 1 – 0,1 = 0,90. 

За результатами роботи відділів і бюро констру-
кторського підрозділу  розрахували творчу віддачу 
керівників структурних ланок, коефіцієнт якості 

праці кожного відділу та виконавців. У табл. 2 наве-
дено результати розрахунків, а по виконавцям – зна-
чення коефіцієнтів якості праці кращого у відділі і 
середньозважений з урахуванням чисельності по-
стійних працівників. 

 
Таблиця 2 – Показники оцінки якості праці конструкторських підрозділів 

 
Квик 

Відділи конструкторського підрозділу Кпід 
Рв.р  

керівника  
відділу Кращого Середньо-  

виважений 
1. Асфальтозмішувальних установок 0,96 7,5 0,98 0,89 
2. Дорожніх машин 0,90 5,2 0,94 0,87 
3. Серійного виробництва дорожньої техніки 0,94 4,6 0,96 0,91 
4. Транспортних засобів заправки 0,88 4,8 0,92 0,89 
5. Проектування упаковки, експлуатаційного    
і ремонтного устаткування 

 
0,85 

 
4,1 

 
0,88 

 
0,83 

6. Товарів народного споживання 0,80 3,2 0,82 0,79 
7. Стандартизації і сертифікації 0,86 2,7 0,88 0,84 
8. Інженерних розрахунків і випробування 0,88 5,8 0,92 0,88 
9. Техніко-економічного обґрунтування 0,84 1,8 0,85 0,83 

 
Найбільш продуктивно працює відділ проекту-

вання асфальтозмішувальних установок, який очолює 
широко відомий за межами України винахідник і ра-
ціоналізатор у галузі створення шляхових машин. За 
кожною групою факторів паралельно визначили кое-
фіцієнт категорії дефекту (Кі). На основі класифікації 
характерні зауваження віднесені до однієї з установ-
лених експертами категорій дефекту. Сума дефектів 
(Д) для конкретного комплекту конструкторсько-
технологічних документів визначається як 

i

n

і
i MkД ⋅= ∑

=1

,  (4) 

де Мі – кількість зауважень за наведеними і-ми 
факторами; n – число категорій дефектів (n = 4). 

Кількість дефектів на одиницю документу (q) 
описується наступним чином: 

ф

n

i
ii

ф д

Mk

д
Дq

∑
=

⋅
== 1 ,  (5) 

де дф – кількість конструкторсько-технологічних 
документів, поданих на перевірку, що приведені до 
умовного формату. 

Так, відділ проектування асфальтозмішувальних 
установок у звітному періоді передав комплект до-
кументації по установці ДС–16863 кількістю 80 
одиниць умовного формату. При перевірці виявлено 
однорідних зауважень (дефектів): Р1=7; Р2 =9; Р3 =2; 
Р4 =26. За таких умов коефіцієнт якості поданої про-
ектної документації q = (5·7 +3·9+2·2+1·26)/80 =1,15.  

Аналіз методів індивідуальних експертних оці-
нок з наступною математичною обробкою не дозво-
ляє уникнути суб’єктивізму [5, 8]. Для усунення або 
суттєвого зменшення впливу цього недоліку для 
умов роботи конструкторсько-технологічних служб 
провідних підприємств Кременчуцького промисло-
вого району використали метод колективної експер-
тизи. До учасників експертизи висунули наступні 
вимоги: високий рівень загальної ерудиції; глибокі 

знання в області конструкторської і технологічної 
діяльності; здатність до адекватного відображення 
підготовки виробництва до випуску нової продукції; 
наявність зацікавленості до аспектів проблеми, що 
оцінюється, за відсутності практичної вигоди; до-
статній виробничий або конструкторсько-
технологічний досвід з проблеми; висока стабіль-
ність оцінок у часі за відсутності додаткової інфор-
мації, яка може впливати на оцінку. Ступінь відпо-
відності експерта наведеному комплексу вимог ха-
рактеризує його компетентність. 

Для раціоналізації організації праці при підгото-
вці виробництва до випуску нової продукції скорис-
талися відомими із спеціальної літератури основни-
ми етапами проведення колективної експертизи [8]. 

1. Сформували експертні групи із спеціалістів 
конструкторсько-технологічних і виробничих служб 
ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (10 пред-
ставників), «Кредмаш», «Кременчуцький колісний 
завод» та «Кременчуцький сталеливарний за-
вод(КСЗ)» (по п’ять представників від кожного ак-
ціонерного товариства). Проектувальники ВАТ 
«КСЗ» досягли найбільш значимих результатів в ав-
томатизації лінії «Кюнкель–Вагнер» стосовно ре-
жиму роботи формувальної машини за випуску но-
вих видів сталевого та чавунного литва, регулюван-
ня зусиль пресування та раціоналізації пауз між ци-
клами роботи лінії. 

2. Визначали компетентність експертів з пробле-
ми підвищення якості праці в конструкторсько-
технологічних відділах (kк) за виразом: 

maxmax

.

oбa

іобai
кі kk

kk
k

+
+

= ,    (6) 

де kаі – коефіцієнт аргументації і-го експерта;  
     kоб.і – коефіцієнт його обізнаності. 
Компетентність експерта визначали структурою 

аргументів, що слугували йому основою для відпо-
віді, й ступенем обізнаності з проблематики, що роз-
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глядається. Структуру аргументів відповідно до ві-
домої із літератури таблиці шаблонів [8, c. 54] вра-
хували при визначенні коефіцієнтів аргументації ka. 
Коефіцієнт визначали накладанням числових зна-
чень шаблону на клітинки аналогічної незаповненої 
таблиці, що відмічені і-тим експертом, з наступним 
підсумовуванням числових значень. Ступінь обізна-
ності експерта з проблеми якості праці враховували 
відповідним коефіцієнтом шляхом призначення оці-
нки в інтервалі 0≤ Коб ≤1. 

3. Враховували репрезентативність експертної 
групи (W) за відомим [8] виразом: 

∑
=

=
1

1
i

kik
n

W    (7) 

0,67≤ W ≤ 1. 
За загальної численності експертів (n = 25 чоло-

вік) умова репрезентативності (W = 0,80) витримана. 
4. Отримали індивідуальні судження експертів за 

значимістю j–тих функцій зниження оцінок у конс-
трукторсько-технологічних підрозділах і причинах 
помилок. 

5. Визначили узагальнену думку групи експертів 
з даної проблеми. Узагальнена думка експертів у ви-
гляді середньої арифметичної величини з j–тої фун-
кції (Мj) визначалась як [8] 

∑
=

=
n

i ki

ij
j k

m
n

M
1

1 ,   (8) 

де mij – оцінка j–ї функції, що подана індивідуа-
льно кожним i–м експертом. 

При порівнянні декількох функцій найважливі-
шою буде та, для якої є значення Мj найбільшим. 
Величину коефіцієнту варіації (Vi) визначили в три 
етапи: обчислили дисперсію Dj оцінок; вирахували 
середньоквадратичні відхилення оцінок – 

jj D=σ ; 

розрахували коефіцієнт варіації (Vi) оцінок: 

j

i
i M

V
σ

= .   (9) 

Величина, обернена Vj , характеризує ступінь уз-
годженості думки експертів Lj. Чим більшою є вели-
чина Lj, тим вищим є ступінь узгодженості думки 
експертів. 

Точність оцінки якості праці за наведеними в 
табл. 1 показниками залежить від прийнятих умов 
зниження коефіцієнта якості, кількісного визначен-
ня коефіцієнтів, надійності врахування дефектів у 
роботі конструкторських і технологічних відділів 
підприємства. 

Відповідно до досвіду роботи провідних амери-
канських фірм [6, 8] на підприємствах Кременчуць-
кого промислового району доцільно використовува-
ти показники, що ідентифікують кількість дефектів, 
помилок у проектах як в абсолютному, так і у відно-
сному значеннях. Методика оцінки якості праці 
конструкторських і технологічних відділів ураховує 
поняття «ціна дефекту і помилка». Експертна група 
уточнила класифікацію, суть та ціну дефектів і по-
милок за ступенем важкості (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Класифікація помилок за ступенем важкості 

 
Група, 

nі 
Суть дефектів і помилок Оцінка помилки,  

ЦПі 
1 Несуттєві. Погіршують зовнішній вигляд конструкторсько-технологічної до-

кументації (звіт, текст, креслення) 
1 

2 Суттєві. Стають на перешкоді використання конструкторської і технологічної 
документації, вимагають витрат часу на їх виявлення і виправлення 

2,5 

3 Серйозні. Перекручують суть, ведуть до помилкових рішень на стадіях конс-
труювання і технологічної підготовки, до браку у виробництві, до виробничих 
витрат 

5 

4 Досить серйозні. Не виявляються на стадіях розробок і виготовлення зразків. 
Проявляються тільки на етапі випробувань або експлуатації виробів. Зумов-
люють великі економічні та соціальні витрати 

7,5 

5 Аварійні. Можуть привести до аварії або дискредитації ідеї випуску нової 
продукції 

10 

 
Запропоновано оцінювати якість праці в конс-

трукторських і технологічних відділах за показни-
ком «рівня дефектів в роботі» (Рдп), який визнача-
ється за формулою: 

                     0100
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де t
дnjP  – рівень дефектної роботи j-го підрозділу 

за t-й період в % до загального обсягу робіт; ni – кі-
лькість дефектів і помилок і-го виду (із п’яти груп за 
ступенем їх небезпеки); ЦПі – оцінка помилки і-го 

виду в умовних одиницях; t
пpjQ  – приведений обсяг 

робіт, що виконаний j-тим відділом за t-й період (в 
друкованих аркушах, умовних форматах, людино-
годинах, грн.). 

Запропонована формула використовується і для 
оцінки рівня дефектів у роботі конструктора, що до-
зволяє зв’язати якість його праці з матеріальним за-
охоченням [3, 8]. Показник «рівень дефектів у робо-
ті» повинен систематично зменшуватися за рахунок 
усунення причин появи помилок, що залежать від 
виконавця: невисока кваліфікація спеціаліста; недо-
статній досвід участі в конструкторських і техноло-
гічних розробках відповідного класу задач; відсут-
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ність зацікавленості в роботі внаслідок невеликого 
матеріального заохочення, невідповідного або низь-
кого рівня кваліфікації; недбалості або халатності 
спеціаліста; психологічних травм домашнього або 
службового походження; фізіологічних особливос-
тей індивідуума щодо швидкого стомлення, нервоз-
ності, поганого зору тощо.  

Покращення якості праці при підготовці вироб-
ництва до випуску нової продукції за відповідний 
період за рівнем дефектності (Пя) доцільно визнача-
ти за формулою: 

                             
1

.
−

= t
нормдп

t
дп

я P
Р

П ,         (11) 

де t
дпР  – рівень якості праці в t–му періоді обра-

хований за рівнем дефектів в  роботі; 1
.

−t
нормдпР  – се-

редній нормативний рівень якості праці, що визна-
чений відношенням кількості помилок різного виду 
за попередній рік (t–1) до обсягу виконаних робіт за 
звітний період. 

ВИСНОВКИ. З підвищення якості праці кожного 
конструктора, технолога, інженера починається рух 
до високого науково-технічного рівня розробок і 
випуску нової конкурентоздатної продукції. Керів-
ники провідних підприємств Кременчуцького про-
мислового району розуміють значимість відповідно-
сті якості нових виробів світовому рівню і постійно 
підвищують відповідальність працівників конструк-
торських і технологічних підрозділів з широким ви-
користанням матеріального заохочення. Мотивація 
розглядається як процес задоволення потреб. Необ-
хідно постійно слідкувати за динамікою мотивів і 
потреб працівників конструкторських і технологіч-

них підрозділів підприємства. Важливо враховувати 
мінливість нестабільної ринкової економіки й зміну 
мотивів, мати повну та своєчасну економічну, соці-
ологічну і психологічну інформацію. 
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