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Успішна діяльність сучасного підприємства напряму залежить від 
функціонування ефективної системи мотивації. Ведуться досить багато 
досліджень в галузі мотивації щодо удосконалення ефективності системи 
мотивації [1-6]. Серед всього різноманіття класичних та сучасних форм 
мотивації – чільне місце займає і соціальний пакет. Згідно до визначення 
Колота А.М. [1] соціальний пакет — це сукупність системи винагород (виплат, 
заохочень та ін.) соціальної спрямованості, що не пов’язані з кількісно-
якісними показниками праці, які надаються індивідуумам за те, що вони є 
працівниками підприємства. Основними елементами соціального пакету, на 
більшості підприємств, є [1]: «біла» заробітна плата, що виплачується в 
повному обсязі, оплата листів непрацездатності, надання відпустки соціальних 
благ у встановленому порядку. Впровадження зазначених елементів доцільно 
виконувати на основі результатів соціологічних досліджень працівників. Також, 
виділяють певні підходи до формування соціальних виплат та заохочень [1]: 1) 
встановлення однакового набору всім працівникам, 2) формування соц. пакету 
відповідно до ієрархічної структури підприємства, 3) формування переліку 
відповідно до грейдів, 4) встановлення елементів соц. пакету відповідно до 
грейдів і груп з оплати праці, 5) формування у відповідності до заслуг 
працівника, 6) використання принципу «кафетерію», 7) формування переліку за 
принципом «шведського столу», 8) фінансова компенсація (монетаризація).  

Використання такого напрямку мотивації як соціальний пакет є досить 
дієвим та ефективним інструментом впливу на працівника оскільки підкреслює 
важливість індивідуума для підприємства та сприяє прихильності. 
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