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МОРАЛЬНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 

У статті досліджено роль мотивації праці в сучасних умовах праці. Проаналізовані недоліки 

матеріальної мотивації праці. Дані пропозиції щодо втілення нематериальної мотивації в 

діяльність підприємства.  
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Вступ. У наш час для більшості підприємств і організацій велику роль 

відіграє формування нових механізмів господарювання, орієнтованих на 

ринкову економіку а також збереження параметрів виробничих процесів у 

швидко змінних умовах зовнішнього і внутрішнього середовищ. У зв’язку з 

цим зростає значення внеску кожного члена трудового колективу в кінцеві 

результати діяльності підприємства. Основна мета процесу мотивації - це 

одержання максимальної віддачі від використання наявних трудових 

ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість 

діяльності підприємства. 

Питання підвищення продуктивності праці досліджувались у працях 

українських вчених, а саме: О. Кендюхова, Б.Т. Кліяненка, А.В. Черепа, 

Й.М.Петровича, О.М. Семенова та ін., а також науковцями зарубіжжя (П. 

Друкер, А. Тоффлер, В. Іноземцев). У вищезазначених працях знайшли своє 

відображення окремі аспекти мотивації праці персоналу, ефективного 

використання трудового потенціалу, мотивації трудової діяльності, 

підвищення результативності та ефективності праці. 

Мета дослідження. Метою статті є аналіз сучасних методів та форм 

матеріальної та нематеріальної мотивації праці працівників, як важливого 

фактора підвищення її ефективності. 

Результати досліджень та їх обговорення. Мотивування являє собою 

процес формування такого психологічного стану людини, який зумовлює її 

поведінку, здійснює установку до діяльності, спрямовує і активізує її. Своєю 

чергою мотивація праці являє собою прагнення працівника задовольнити свої 

потреби; в загальному розумінні - це сукупність внутрішніх і зовнішніх 

рушійних сил, які зумовлюють людину до трудової діяльності і надають їй 

цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей. 
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Система мотивації персоналу є однією з важливих складових як системи 

управління персоналом в організації, так і системи безпеки підприємницької 

діяльності. Правильно розроблена система мотивації дозволяє не лише 

активізувати потенціал людини у напрямі досягнення мети, але й приносить 

задоволення працівникові в процесі праці через задоволення його потреб та 

забезпечує безпечні умови діяльності всього підприємства. 

Виходячи з того, що об'єктом мотивування є працівники різних (вищого, 

середнього та нижчого) рівнів управління, треба брати до уваги відмінність їх 

мотивації до виробничо-управлінської діяльності. Директори, керівники 

підприємств та організацій, виходячи із об'єму своїх компетенцій та 

відносної відсутності централізованого контролю, мають специфічні потреби 

та інтереси, які й визначають мотиви їх діяльності. Водночас для керівників 

структурних підрозділів, спеціалістів визначальними, крім підвищення 

зарплати, є кар'єрний ріст, розширення участі в управлінні та прийнятті 

рішень, одержання організаційної свободи, розширення елементів творчості в 

процесі роботи. 

Сучасна практика зарубіжних та деяких українських підприємств 

свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Для 

працівників, перш за все працюючої молоді, характерні інші ціннісні 

орієнтації спонукальних мотивів до трудової діяльності. При цьому на 

перший план висуваються самореалізація і саморозвиток (нематеріальна 

мотивація). 

Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, 

насамперед, направлене на задоволення мотиву збереження соціального 

статусу працівника в трудовому колективі завдяки залишенню за ним його 

робочого місця чи займаної посади; підвищення соціального статусу 

працівника в трудовому колективі в результаті одержання ним більш високої 

відповідальної посади, посилення зацікавленості працівника самим процесом 

опанування новими знаннями, вміннями та практичними навичками; 

поглиблення інтересу щодо професійного спілкування з професіоналами як в 

організації, так і поза її межами. 

Нематеріальна мотивація направлена на підвищення лояльності 

співробітників до компанії одночасно із зниженням витрат на компенсацію 

співробітникам їх трудовитрат. Під нематеріальним ми розуміємо такі 

заохочення до високорезультативної роботи, які не видаються співробітнику 

у вигляді готівки чи безготівкових грошей, але можуть потребувати від 

компанії інвестицій в якість робочої сили, а саме: можливість розвитку і 

навчання, планування кар'єри, оздоровлення; пільгове харчування тощо. 
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Основний ефект який досягається до допомогою нематеріальної мотивації - 

це підвищення рівня лояльності та зацікавленості співробітників в компанії. 

Цікавим способом удосконалення мотивації праці є мотивація вільним 

часом або модульна система компенсації вільним часом. Особливість 

мотивації вільним часом полягає в тому, що розходження в навантаженні 

працівників, які обумовлені роботою в різний час доби і дні тижня, 

компенсуються безпосередньо наданням вільного часу, а не грошовими 

надбавками, як це прийнято в традиційній системі. Ця форма немонетарної 

мотивації поки не одержала поширення у практиці українських підприємств, 

але досвід використання її зарубіжними фірмами свідчить про необхідність 

впровадження системи компенсації вільним часом на підприємствах цих 

країн. Використання гнучких форм зайнятості (скорочений робочий день, 

збільшення відпустки, гнучкий графік роботи, надання відгулів та ін.) надає 

можливість вибору працездатному населенню між робочим часом та 

відпочинком. 

До моральних способів мотивації відноситься визнання заслуг (особисте 

та публічне). Суть особистого визнання полягає в тому, що працівники, які 

позитивно виділилися у справах підприємства, згадуються в доповідях 

вищому керівництву фірми чи особисто представляються йому, одержують 

право підпису відповідальних документів, у розробці яких вони брали участь, 

персонально вітаються дирекцією з нагоди свят чи сімейних дат. 

Отже, на базі вищевикладеного матеріалу пропонуємо такі методи 

нематеріальної мотивації персоналу: 

• постановка перед працівниками чітко сформульованих і досяжних 

цілей; 

• систематичний аналіз успішно досягнутих працівниками цілей; 

  залучення працівників до різних програм навчання і підвищення 

кваліфікації; 

• створення якомога прозорішої системи оцінки і оплати їх праці; 

• делегування працівникам управлінських повноважень; 

• підвищення персональної відповідальності кожного працівника з 

наданням права вибору методів вирішення поставлених задач; 

• публічне визнання успіхів працівників в роботі, підтвердження їх 

цінності для підприємства різними доступними для керівництва способами; 

• увага безпосереднього керівництва до думки працівників; 

• створення атмосфери відкритого суперництва з регулярним 

підведенням підсумків змагання; 

• наділення працівників владними повноваженнями при проведенні 

невиробничих заходів; 
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• залучення працівників до вирішення проблем, що вимагають 

нестандартного підходу; 

• врахування уявлень працівників про справедливість в розподілі 

обов'язків і в методах винагороди. 

Висновки. Одним з найважливіших аспектів, що впливають на 

ефективність роботи персоналу, є стимулювання, певна модель якого існує на 

кожному підприємстві чи фірмі. Вона являє собою взаємопов'язані принципи 

і фактори, які спонукають службовців до високопродуктивної трудової 

діяльності, забезпечуючи тим самим продуктивну роботу всієї системи. 

Колишня «зрівнялівка» в оплаті праці працівника на сучасному підприємстві 

поступається місцем диференційованої системі матеріального стимулювання. 

Диференціація заробітної плати та додаткових матеріальних виплат може 

здійснюватися залежно від статі, віку, професійного статусу, рівня освіти, 

кваліфікації, стажу роботи на підприємстві, значущості займаної посади і 

навіть з урахуванням морально-психологічних характеристик працівників. 
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Вісник НТУ „ХПІ”. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ 

„ХПІ”. - 2013. - № 22 (995) - С. 110-113. Бібліогр.: 5 назв. 
В статье исследована роль мотивации в современных условиях труда. Проанализированы 

недостатки материальной мотивации труда. Были даны рекомендации по внедрению 

нематериальной мотивации в деятельность предприятий. 
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The role of motivation in modern labor conditions was shown in the article. The disadvantages of 
material motivation were analyzed. Recommendations were made for the introduction of immaterial 

motivation in the activities of the companies. 

Keywords: motivation, material motivation, immaterial motivation. 


