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Сталий розвиток підприємства не можливий без ефективно діючої 
системи мотивації. На сьогодні, існує багато досліджень науковців та 
дослідників, які розкривають окремі проблеми в галузі мотивації [1-5] Провідне 
місце серед систем мотивації займають системи оплати праці, як традиційні так 
і не традиційні. Нетрадиційні системи оплати праці, згідно джерел, 
представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Нетрадиційні системи оплати праці 

Стисло розглянемо їх сутність. Розмір ставки трудової винагороди, по 
якій нараховується винагорода працівнику за надані споживачеві послуги, 
встановлюється у вигляді певного відсотка від суми платежів, що надійшли 
фірмі від замовників. Сутність системи «плаваючих окладів», полягає в тому, 
що вона передбачає встановлення розмірів тарифних ставок в поточному місяці 
за підсумками роботи за попередній місяць. Основний принцип системи 
«оплата за знання і компетенції» зводиться до того, що здійснюється плата за 
володіння додатковими знаннями та навичками, а не за результати роботи. В 
рамках компенсаційної моделі оплата здійснюється ґрунтуючись переважно на 
власному досвіді і здоровому глузді менеджменту у порівнянні з показниками 
конкурентів, середніх значень по регіону/галузі/державі.  

Виходячи з вище зазначеного, застосування нетрадиційних підходів 
дозволяє посилити активність персоналу, зробить цей процес більш 
ефективним. 
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