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ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянута система стимулювання праці персоналу підприємства, її складові.
Визначені шляхи удосконалення системи матеріального стимулювання праці персоналу.
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Summary. The system of stimulation of labour resourses at an enterprise, as also its components are considered
in the article. The ways of improvement of the system of financial stimulation of labour of personnel are certained.
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Постановка проблеми. Система стимулювання
праці відіграє велику роль в ефективному уп�
равлінні персоналом. Стан економіки та суспіль�
них відносин в Україні й, що не менш важливо,
стан розвитку самоусвідомлення її громадян є не�
стійким, складним. У цей період особливо важли�
во діяти ефективно у сфері управління персона�
лом підприємства. Ситуація постійно змінюється,
а відповідно повинні змінюватися й підходи до
вибору ефективних методів роботи з персоналом.
Тому дослідження формування системи стимулю�
вання, а саме матеріального стимулювання праці
персоналу, є проблемою актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко�
номічній літературі проблемам соціально�еконо�
мічних механізмів взагалі та мотивації, оцінки і
стимулювання персоналу зокрема приділялося
багато уваги. У роботах О. І. Амоші, Є. А. Бель�
тюкова, Б. В. Буркинського, А. І. Бутенка,
І. І. Грузнова, Б. Т. Кліяненка, О. Є. Кузьміна,
В. Р. Кучеренка, В. М. Лукашевича, С. В. Мочер�
ного, В. М. Нижника, В. І. Осипова, Й. М. Пет�
ровича, М. Г. Чумаченка розглянуто різні аспек�
ти даної проблеми. Незважаючи на значну кіль�
кість публікацій, питання стимулювання праці
персоналу комплексно не досліджене.

Метою статті є дослідження питання стиму�
лювання праці персоналу та виявлення шляхів
удосконалення системи матеріального стимулю�
вання праці працівників підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Систе�
му стимулювання праці персоналу як сукупність
методів та інструментів, за допомогою яких керів�
ництво підприємства впливає на найзагальніші мо�
тиви трудової діяльності працівників з метою досяг�
нення заданого результату діяльності підприємства,
необхідно розглядати з урахуванням взаємовпливу
особистісних цінностей керівників і робітників ок�
ремого структурного підрозділу підприємства.

У дослідженнях вітчизняних та зарубіжних
науковців у сфері управління персоналом система
стимулювання праці розглядається як загальний
набір важелів, які впливають на трудову мотива�
цію працівників і спрямовані на досягнення кон�
кретних показників діяльності підприємства. Але
не враховувалося, що ціннісні орієнтації та цілі
трудової діяльності керівників і робітників можуть
відрізнятися. Якщо цілі трудової діяльності —
виконання норм, отримання грошей — для кож�
ного працівника однакові, то особистісні цінності,
а отже, мотиви та стимули трудової діяльності
диференціюються за віком, рівнем самооцінки,
рівнем соціалізації об’єкта стимулювання. Крім
того, у багатьох дослідженнях поняття «стимулю�
вання праці» та «мотивація праці» подаються як
синоніми, що не зовсім коректно. Адже стимул —
це інструмент зовнішнього впливу, а мотив —
внутрішня готовність людини до праці, причина
трудової поведінки особистого характеру.

У науковій літературі немає однозначного
трактування термінів мотивування: мотив і сти�
мул, мотивація та стимулювання [1, с. 12].

Механізм мотивації спирається на вивчення
потреб, інтересів, особистих цілей співробітників
і можливостей їхньої інтеграції з цілями підпри�
ємства. Його суть полягає в активізації внутрішніх
мотивів працівника, спрямованих на самовира�
ження, творчість у праці, визнання заслуг, роз�
ширення самостійності й відповідальності, перс�
пективи кар’єри і професійного зростання, спів�
працю, партнерство, участь у власності.

Отже, має сенс відокремити поняття «осо�
бистісні цінності персоналу» як таке, що є осно�
вою мотивів трудової діяльності, формує ціннісні
орієнтації та відображає соціально�психологічні
особливості окремих працівників. Тобто розвиток
або коригування ціннісних орієнтацій відбуваєть�
ся при зіткненні особистісних цінностей, на які
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впливають особистісні стимули та загальновиз�
нані цінності. Загальновизнані цінності розгля�
даються як цінності, що склалися в суспільстві та
декларуються культурою підприємства.

Культура підприємства розглядається як си�
стема переконань, ділових принципів, норм по�
ведінки, традицій, символів, які склалися на
підприємстві в процесі його діяльності та прий�
маються більшістю працівників, а також узгоджу�
ють цінність орієнтації керівників і виконавців у
кожному структурному підрозділі підприємства.

Система стимулювання не може бути універ�
сальною для будь�якого колективу. Спираючись
на загальні принципи та критерії, система стиму�
лювання праці в окремій галузі або на конкрет�
ному підприємстві має свої унікальні відмінності,
які можуть принести підприємству конкурентні
переваги в реальних умовах функціонування.

Система стимулювання праці персоналу за
часом підлягає деяким змінам відповідно до ви�
мог сучасності та розвитку науки про управління
персоналом. Тому при її формуванні необхідно
враховувати вплив багатьох чинників зовнішньо�
го та внутрішнього середовища.

Різноманіття систем стимулювання поведін�
ки, їх схильність до змін зовнішніх і внутрішніх
чинників розвитку підприємства ставить зі всією
очевидністю питання про необхідність вміло, зі
знанням справи управляти розробкою, вдоскона�
ленням і використанням систем стимулювання.
Одним із важливих засобів такого управління є
класифікація систем стимулювання в рамках
єдиної системи, інтегрованої в загальну систему
управління підприємством. Класифікація дозво�
ляє розділити системи стимулювання на части�
ни, виходячи з певних критеріїв, виявити мож�
ливості кожної з них у стимулюванні поведінки і
побудувати на цій основі план дій з трансформації
систем в ефективні засоби формування потрібної
для підприємства поведінки працівників.

При розробці заходів удосконалення організації
праці на підприємстві найбільш доречним є підхід,
коли керівництвом одночасно розробляється та
взаємоузгоджується система мотивації персоналу як
стратегія організації праці та система стимулюван�
ня персоналу як тактика організації праці. Теорія
та практика накопичили різні підходи до вдоско�
налення систем мотивації та стимулювання праці�
вників. Практичне втілення системи мотивації та
стимулювання працівників обов’язково відбуваєть�
ся завдяки використанню широкого кола методів:
економічних, адміністративних, організаційно�ви�
робничих, морально�психологічних, соціальних,
склад яких наведено на рис. 1 [2, с. 47].

Кількість методів є великою, а спектр дії дуже
широкий, тому обсяг їхнього використання на
підприємствах обирається залежно від багатьох
чинників, найсуттєвішими з яких є: чисельність
і структура персоналу, організаційна культура,

Рис. 1. Класифікація і зміст методів мотивації
та стимулювання праці на підприємствах.

Джерело: [3, с. 47]

поточні результати господарської діяльності, етап
життєвого циклу підприємства [4, с. 48].

Матеріальні блага як у грошовій, так і в нату�
ральній формі завжди виступають активним сти�
мулом діяльності працівників. Цікавість до них у
працівників визначається вже тим, що за рахунок
цих благ в основному задовольняються не тільки
матеріальні, але і культурні, духовні потреби пра�
цівників та членів їх сімей. Звідси виникає не�
обхідність об’єднання системи матеріального сти�
мулювання з поведінкою працівників.

Нематеріальні блага в загальному вигляді мож�
на охарактеризувати як поліпшення умов роботи
на підприємстві, що створює у працівника моти�
вацію до певних позитивних дій, певної позитив�
ної поведінки, але, природно, створює лише у ви�
падках, якщо поліпшення роботи в свідомості у
працівників узгоджується з їх уявленнями про те,
які повинні бути робочі місця, режим праці і відпо�
чинку, участь працівників в управлінні виробниц�
твом, відносини між працівниками в колективі.
Оскільки поліпшення умов роботи на підприємстві
вимагає проведення різних організаційних, тех�
нічних, соціально�економічних, суспільних заходів,
то системи нематеріального стимулювання ґрунту�
ються (нерозривно зв’язані) з цими заходами.

Матеріальні системи можуть бути, у свою
чергу, розділені на три великі групи систем:

• системи, пов’язані з виплатою заробітної
плати;

• системи, засновані на соціальних виплатах,
пільгах та послугах;

• системи, засновані на доходах від власності.
Ставка в стимулюванні завжди робилася на

заробітну плату. За своєю питомою вагою у ви�
тратах на матеріальне стимулювання вона скла�
дала основну частину, і багато років головна ува�
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га приділялася розробці систем, що стимулюють
заробітну плату. Заробітна плата є основним за�
собом відтворення робочої сили, задоволення
матеріальних і культурних потреб працівника і
його сім’ї, була і залишається головним джере�
лом грошових доходів працівників, використо�
вується як важливий економічний стимул праці.

Згідно з Інструкцією зі статистики заробітної
плати, затвердженою наказом Державного коміте�
ту статистики України № 5 від 13.01.2004 р., до
заробітної плати належить основна заробітна пла�
та, додаткова заробітна плата, а також інші заохо�
чувальні та компенсаційні виплати [5, с. 6].

Стимулююча дія заробітної плати виявляєть�
ся через її організацію, відповідну побудову і
використання її підсистем: тарифної системи,
форм заробітної плати, преміальних систем. І у
зв’язку з цим чимале значення надається визна�
ченню принципів або загальних вимог до орга�
нізації заробітної плати.

Принципи з позиції стимулювання на основі
заробітної плати не тільки праці і її результатів,
але й поведінки.

1. Організація заробітної плати і побудова її
елементів повинні бути орієнтовані на такий
рівень оплати праці, яка б породжувала у праці�
вників зацікавленість не тільки у виконанні заз�
далегідь встановлених норм (а якщо це необхід�
но і їх перевиконанні), але й такій поведінці, яка
б відповідала досягненню цілей підприємства.

2. Заробітна плата не обов’язково повинна
бути пов’язана з конкретними результатами праці,
але і не повинна бути оплатою за посаду, за занят�
тя того або іншого робочого місця, за явку на
роботу, вона повинна залежати від виконання
працівником визначених для нього належних,
професійних функцій. Причому ці функції по�
винні бути представлені як сукупність норм і пра�
вил поведінки на робочому місці, виробничому
цеху і підприємстві, включаючи не тільки вико�
нання встановлених виробничих операцій, але і
виконання всіх тих робіт, які можуть виникнути.

3. Встановлення таких співвідношень в оп�
латі між працівниками різних професій і кваліфі�
кацій, що займають різні робочі місця за їх умо�
вами, значущістю і відповідальністю на підпри�
ємстві, які були б визнані працівниками як спра�
ведливі і правильно оцінені в системі розподілу
праці на підприємстві.

4. Виключення в оплаті праці всякої дискри�
мінації.

5. Безумовна, своєчасна виплата заробітної
плати в певних розмірах. Будь�які затримки з
виплатами заробітної плати підривають автори�
тет підприємства, погіршують до нього ставлен�
ня з боку працівників.

Соціальні виплати, пільги і послуги матері�
ального характеру, що надаються працівникам
підприємством, як правило, не розглядалися в

наший історії як стимули результатів праці і по�
ведінки працівників. У період же економічних
реформ 90�х років минулого сторіччя їх викори�
стання як засобів матеріальної підтримки пра�
цівників явно звузилося. Як говорить досвід за�
хідних країн, у розвитку соціальних виплат, пільг
і послуг матеріального характеру таїться чималий
стимул зростання продуктивності праці праців�
ників підприємств. Використання їх як система
стимулювання дозволяє в першу чергу впливати
на поведінку працівників.

Системи, засновані на соціальних виплатах,
пільгах та послугах. Надання послуг регламентуєть�
ся або колективними договорами (угодами) між
підприємцями і профспілками, або вони надають�
ся відповідно до рішень адміністрації підприємств.

За своєю суттю соціальні послуги підприєм�
ства є матеріальними благами в грошовій або
безгрошовій формі, які надаються з метою по�
ліпшення умов життя і роботи працівників дано�
го підприємства. Якщо говорити про грошову
форму, то це, наприклад, пенсії або оплата відпу�
сток. Якщо про безгрошову, то це, наприклад,
безкоштовний проїзд працівників у заводському
автотранспорті або безкоштовний обід на під�
приємстві. Путівки, квитки, напрями й інші до�
кументи, які використовуються при наданні со�
ціальних послуг, є лише підтвердженням права
особи на певні матеріальні блага.

Будь�які соціальні послуги є для працівника
додатковим доходом до його заробітної плати. Якби
таких послуг не було, то працівник за отримання
аналогічних матеріальних благ повинен був би за�
платити зі своєї кишені, зі своєї заробітної плати.
При їх наявності працівник економить на соціаль�
них послугах і може цю економію витратити на інші
свої цілі. Звідси зацікавленість працівника в со�
ціальних послугах, а отже, можливість їх викорис�
тання як стимул поліпшення тих або інших показ�
ників роботи, здійснення тих або інших дій.

Якби соціальні послуги не могли б викорис�
товуватися як реальний, дієвий стимул, то їх би
не застосовували на підприємстві. При всій мож�
ливій гуманності окремих з них, якщо від вико�
ристання соціальних послуг не буде ніякої со�
ціально�економічної вигоди підприємству, вони
не будуть застосовуватися.

Соціальні послуги, що надаються підприєм�
ствами, безперечно, можуть надавати активну дію
на загальну позитивну мотивацію працівників на
роботу і поведінку. Розвиток соціальних послуг на
підприємстві позитивно впливає на створення
хорошого мікроклімату на підприємстві, сприяє
формуванню єдиного соціально інтегрованого
колективу, у зв’язку з чим працівники починають
ототожнювати себе з підприємством. Цьому
сприяють практично всі соціальні послуги, особ�
ливо які впливають на настрої і відносини, що
об’єднують: безкоштовне культурне і спортивне



Економіка та управління підприємствами

101

обслуговування працівників, проведення суспіль�
них заходів на підприємстві, наприклад, вироб�
ничих свят, безкоштовні обіди, коли за обідніми
столами зустрічається весь колектив або його
підрозділи. У цьому ж напрямі діє колективний
відпочинок, організація самодіяльності.

Використовуються соціальні послуги і як
спеціальний, цілеспрямований засіб залучення і
закріплення певних кадрів. У цьому випадку мова
зазвичай іде про молодих фахівців і висококва�
ліфікованих робочих, соціальні послуги в окремих
випадках можуть використовуватися навіть для
посилення стимулюючої ролі заробітної плати. Річ
у тому, що розміри окремих соціальних послуг
визначаються в долях або відсотках до заробітної
плати працівників. Прикладом може служити на�
дання підприємствами додаткових пенсій своїм
працівникам, що залишили підприємство за віком
або з інших причин.

Соціальні виплати можуть бути пов’язані зі
стажем роботи працівника на даному під�
приємстві. Прикладом може служити надання
працівникам додаткових відпусток у зв’язку з
тривалістю їх стажу роботи.

Звідси перед підприємцями, адміністрацією
підприємства, колективом працівників й окреми�
ми працівниками завжди постає питання: що кра�
ще — підвищити заробітну плату або ввести со�
ціальні послуги, зменшивши нерідко можливе зро�
стання заробітної плати або залишивши його
навіть стабільним. Інакше кажучи, у такому разі
виникає питання про оптимізацію співвідношен�
ня витрат на зростання заробітної плати і збіль�
шення коштів на соціальні послуги. Відповісти на
це питання можна, лише знайшовши певні кри�
терії оптимізації. З одного боку, необхідно зважи�
ти співвідношення витрат на вагах інтересів сторін
і учасників трудових відносин, з іншого, зважити
співвідношення витрат на вагах того ефекту, який
може принести підвищення заробітної плати або
розширення соціальних послуг.

У першому випадку велике значення має точ�
не визначення адресності рішення питання про
витрату можливих засобів на збільшення матері�
альних благ працівників. У другому випадку вели�
ке значення має така конкретизація додаткових
матеріальних благ, яка могла б дозволити оціни�
ти, яку економічну вигоду можна отримати
підприємству від введення соціальної послуги.

Одним із методів забезпечення адресності
соціальних послуг підприємств та їх необхідної
конкретизації є класифікація соціальних послуг.
Можна виділити наступні основні види соціаль�
них послуг: професійна освіта; здобуття іншої
освіти; харчування; медичне обслуговування;
надання житла; надання фірмового одягу;
спортивне обслуговування; культурне обслугову�
вання; транспортне обслуговування; додаткова
відпустка; встановлення додаткової пенсії; мате�

ріальна допомога; отримання подарунків; надан�
ня відпочинку, його оплата.

Перераховані соціальні послуги, окрім мате�
ріальної допомоги й отримання подарунків, мо�
жуть бути або безкоштовними, або частково без�
коштовними, або надаватися на пільгових умо�
вах. І рішення цього питання стосовно кожної
конкретної послуги має принципове значення як
з погляду задоволення певних інтересів праців�
ників, а отже, стимулюючої сили соціальної по�
слуги, так і тих витрат, які зроблена послуга ви�
магає і того ефекту, який приносить.

Розвиток соціальних послуг на підприємствах
повинен стати одним із важливих напрямів їх
соціальної політики, що розглядається одночас�
но як засіб дії на працівників на користь досяг�
нення цілей підприємства. Соціальні послуги, які
використовуються як системи стимулювання,
здатні активно та цілеспрямовано впливати на
різні сторони поведінки працівників.

Системи, засновані на доходах від власності,
означають стимулювання поведінки працівників
на основі їх участі в розподілі доходу підприємства.

Розгляд проблеми зацікавленості працівників
у досягненні цілей підприємств, де вони зайняті,
завжди зв’язувався з можливим дозволом супе�
речності між працею і капіталом.

Створення за рахунок прибутку фондів під�
приємства: розвитку виробництва, соціально�
культурних заходів і матеріального заохочення, —
в усякому разі, за формою змінило відносини
підприємств з державою. Прибуток ділився між
ними, і хоча відрахування від прибутку до фондів
економічного стимулювання не були такі великі,
але на початку такий поворот в економічних
відносинах між державою і підприємствами
привів до активізації їх діяльності зі збільшення
маси прибутку. Було це не дивно, оскільки основ�
ним джерелом утворення фондів був надплано�
вий прибуток підприємств на момент їх переходу
на нову систему господарювання.

На підприємствах приватної і акціонерної влас�
ності винагорода за підсумками року практично не
виплачується, і практика зв’язку заробітної плати
працівників з кінцевими економічними результата�
ми роботи підприємств на основі розподілу між
ними частини прибутку відсутня. Більшість під�
приємців вважають, що тепер в цьому немає необ�
хідності. На підприємствах же акціонерної власності
функцію зв’язку особистих доходів працівників,
якщо вони є акціонерами, виконують дивіденди.
Приватники іноді вводять виплати за підсумками
року для незначних груп працівників. Ці виплати
близькі до заохочення за відданість фірмі.

У чому полягає основний сенс системи роз�
поділу частини прибутку між працівниками або
системи участі працівників у розподілі прибутку
у зв’язку з системою участі працівників в уп�
равлінні підприємством. Тут є дві сторони питан�
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ня: 1) визначення того прибутку, який буде роз�
поділений; 2) визначення, як, яким способом він
буде розподілений між працівниками.

Підприємці (їх представники) разом з представ�
ницьким органом працівників (колективу) визна�
чають ту частину прибутку, який розподілятиметь�
ся між працівниками. В умовах розвинених ринко�
вих країн прибуток підприємства є реально отри�
маний ним чистим доходом, що відображає еко�
номічні підсумки роботи. Визначення частини при�
бутку, що направляється на розподіл між працівни�
ками, — це визнання того, що працівники, персо�
нал, людський ресурс разом з іншими ресурсами ви�
робництва створили чистий дохід, і тому працівни�
кам належить певна частина цього доходу.

Тільки за такого підходу до господарювання
можна чекати відповідного відгуку від праців�
ників підприємства, усвідомлення того, що вони
мають пряме відношення до кінцевих економіч�
них результатів роботи підприємства.

Що стосується конкретної величини долі при�
бутку, що розподіляється між працівниками, то вона
може бути різною і залежати від різних чинників,
як, наприклад, від невідкладних заходів щодо мо�
дернізації виробництва, так і від його трудоміст�
кості. Всі ці чинники повинні бути предметом ре�
тельного розгляду менеджерами від імені власників
і представниками трудового колективу з тим, щоб
рішення було усвідомленим і могло бути визнане
колективом справедливим у даних умовах.

У цій логічній схемі і полягає стимулюван�
ня поведінки колективу в досягненні цілей
підприємства.

Прибуток між працівниками слід розподіля�
ти за внесками кожного в загальні результати
роботи, які можна виміряти річним заробітком
працівників.

Частину прибутку, що розподіляється, мож�
ливо віддавати представницьким органам трудо�
вого колективу з тим, щоб вони могли викорис�
товувати ці засоби на заохочення або матеріаль�
ну підтримку окремих досягнень працівників, які
можуть розцінюватися колективом як перспек�
тивні для досягнення цілей підприємства.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Формування і впровадження систем стимулюван�
ня поведінки працівників не є одномоментною
справою, це досить тривалий, розрахований не на
один рік, процес внесення істотних змін у систе�
ми стимулювання, що діють, поступової їх зміни.
Тому є доцільним розробка перспективного пла�
ну проведення такої роботи. План повинен ґрун�
туватися на ґрунтовному аналізі, по�перше, по�
треб у стимулюванні поведінки, по�друге, оцінці
необхідних засобів на впровадження систем. Ра�
зом з перспективним планом за кожною систе�
мою стимулювання поведінки, яка планується до
впровадження, повинні розроблятися свої плани
або заходи. Кожна система стимулювання повин�
на пройти оцінку ефективності.

Розробка і впровадження системи матеріаль�
ного стимулювання поведінки працівників, як
важливого напряму управління персоналом і в
цілому управління підприємством, — справа нова.
На його шляху потрібно вирішити багато питань:
виробити методи аналізу умов, в яких доцільно
використовувати такі системи; розробити спосо�
би оцінки економічної і соціальної ефективності
різних систем; визначити механізми взаємодії
систем стимулювання та цих систем з іншими
підсистемами управління на підприємстві.

Організація ефективної системи матеріально�
го та нематеріального стимулювання праці персо�
налу є важливим чинником розвитку підприємств
та отримання ними більш високих прибутків.

Література

1. Колот А. М. Мотивація персоналу : підруч�
ник / А. М. Колот. — К. : КНЕУ, 2005. — 337 с.

2. Сардак С. Мотивація та стимулювання праців�
ників вітчизняних підприємств / С. Сардак // Украї�
на: аспекти праці. — 2008. — № 6. — С. 45–51.

3. Там само.
4. Там само.
5. Цимбалюк С. Компенсаційний пакет: сут�

ність, структура, вимоги щодо формування /
С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. —
2011. — № 1. — С. 3–10.


