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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ПІДПРИЄМСТВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. Організація еколого-економічної діяльності на підприємстві потребує удосконалення системи 

матеріального та морального стимулювання працівників. Пошуку таких важелів і присвячена ця стаття.
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Summary. Organization of ecologicaly — economic activity in the enterprise requires the improvement of system 

of material and moral stimulation of employees. This article is devoted to the search of such instruments.
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Постановка проблеми. Кінцевий результат 

господарської діяльності підприємства залежить 

від наявності у нього ресурсів та ефективності їх 

використання, який визначається, в першу чергу, 

відношенням людей до праці, формами та мето-

дами трудової мотивації. У процесі вирішення за-

значеної проблеми керівництво підприємств най-

частіше забуває про людський фактор. А від праці 

кожної окремої людини залежить успішна еконо-

мічна діяльність країни в цілому.

Особливе місце в цьому питанні займає пи-

тома вага витрат на природоохоронну діяльність, 

яка необхідна для заохочення, стимулювання, мо-

тивації робітників та їх виробничих ініціатив.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дженню питань матеріального стимулювання пра-

цівників підприємств присвячені численні роботи 

вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема це пра-

ці В. Г. Воронкової, А. Г. Беліченка, О. М. Попова, 

А. С. Кудрявцева, В. Н. Ковальова, Л. Л. Єськова, 

І. Н. Черненка, Я. Н. Пунського та ін.

Мета статті — проаналізувати стан стимулю-

вання працівників стосовно підвищення органі-

зації їх роботи в напрямку еколого-економічної 

діяльності.

Виклад основного матеріалу. Стосовно визна-

чення терміна «мотивація», то це процес впливу 

на людину з метою спонукання її до конкретної 

дії через пробудження в ній певних мотивів. З по-

зиції організації виробництва, мотивація — це 

процес управління працею людини через систему 

матеріальних і моральних важелів (заробітної пла-

ти, организації матеріального заохочення, пре-

міювання). Ефективність управління здебільшого 

залежить від того, наскільки успішно вживаються 

мотиваційні заходи. Стимулювання тим і відрізня-

ється від мотивації, що виступає засобом, за допо-

могою якого можливо здійснювати мотивування.

Як уже відомо, зміна економічної та поли-

тичної ситуації в Україні одночасно внесла як 

великі можливості, так і серйозні загрози для 

кожної особистості щодо її існування, тобто вне-

сла значну долю невизначеності в життя кожної 

людини. Управління людськими ресурсами у цій 

ситуації, підвищення його якісних характерис-

тик набувають особливого значення, дозволяють 

узагальнити та реалізувати цілу низку заходів 

пристосування людини до зовнішніх умов, ура-

хування чинників особистості у побудові систе-

ми управління трудовими ресурсами.

Будь-яка діяльність людини зумовлена його 

реально існуючими проблемами. Тому вони по-

риваються або чогось досягнути, або чогось уник-

нути. У зв’язку з цим мотивована діяльність — це 

зумовлені внутрішніми спонуканнями дії люди-

ни, які спрямовані на досягнення особистих ці-

лей, реалізацію власних інтересів. У такого роду 

діяльності працівник сам визначає форму й міру 

своїх дій в залежності від внутрішніх спонукань та 

умов зовнішнього середовища.

Мотивація праці спонукає працівника до за-

доволення своїх потреб через трудову діяльність. 

До структури мотиву праці входить:

— потреба, яку хоче задовольнити працівник;

— благо, спроможне задовольнити цю потребу;

— трудова дія, необхідна для отримання благ;

— ціна (витрати матеріального та морального 

характеру, пов’язані зі здійсненням трудової дії).

Мотиви праці з’являются у той час, коли 

в розпорядженні підприємства (або суб’єкта 

управління) є необхідний набір благ, відповід-

ний соціально зумовленим потребам людини. 

Для одержання цих благ потрібні трудові зусилля 

працівника. Саме трудова діяльність відкриває 

можливість працівнику отримати ці блага з най-

меншими матеріальними й моральними витрата-

ми, ніж інші види діяльності.

Усі мотиви діяльності людей зазвичай по-

діляються на економічні та неекономічні. Суть 

економічних мотивів полягає в тому, що люди в 

результаті виконання вимог, які пред’являє органі-

зація, отримують визначені матеріальні вигоди, які 

покращуюють їх майновий стан. Останні можуть 

бути прямими (грошовий прибуток) або непрями-
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ми, які полегшують отримання прямих (додатко-

вий вільний час, що дає змогу заробляти в іншому 

місці). Мотив праці з’являється лише тоді, коли 

робота є якщо не єдиною, то щонайменше осно-

вним джерелом отримання благ.

У діяльності людини мотивація здійснює 

вплив на зусилля, старанність, наполегливість, 

спрямованість, сумлінність.

Мотиви праці дуже різноманітні. Вони роз-

різняються:

— за потребами, які людина хоче задовольни-

ти через трудову діяльність;

— за благами, необхідними людині для задо-

волення своїх потреб;

— за рівнем ціни, яку працівник готовий за-

платити за отримання необхідних благ. Але в усіх 

цих випадках задоволення потреб обов’язково 

пов’язане з трудовою діяльністю.

Все різноманіття мотивів праці являє у своїй 

сукупності єдину систему. Існують мотиви: зміс-

товності праці, його корисності, статусні мотиви, 

мотиви, пов’язані зі суспільним визнанням жит-

тєвої трудової діяльності, мотиви, орієнтовані на 

визначену інтенсивність роботи, тощо.

Чим більше різноманітних потреб задоволь-

няє людина через свою працю, чим різноманіт-

ніше будуть доступні їй блага, чим меншу ціну в 

порівнянні з іншими видами діяльності їй дове-

деться за це платити, тим суттєвіша роль праці в її 

житті й тим, звичайно, вища її трудова активність. 

Отже, стимулами можуть служити будь-які бла-

га, що задовольняють ключові потреби людини, 

якщо їх придбання припускає трудову діяльність. 

Благо стає стимулом праці, якщо воно формує 

мотив праці. У цьому сенсі стимулювання праці 

приспускає утворення таких умов, в яких активна 

ефективна трудова діяльність, що надає визначе-

ні, заздалегідь зафіксовані результати, перетво-

рюється у необхідну умову задоволення важливих 

соціально зумовлених потреб пра цівника, форму-

вання у нього мотивів праці.

Стимулювання праці є ефективним тільки 

тоді, коли органи управління здатні домагатися 

й підтримувати той рівень якості роботи, за який 

вони платять. Отже, мета стимулювання не в тому, 

щоб просто спонукати людину працювати, а й 

змусити її робити це краще того, що передбачено 

трудовими відносинами.

Мотивація праці є основою високопродук-

тивної роботи та виступає базою і сутністю тру-

дового потенціалу працівника, всієї сукупності 

його властивостей, які впливають на виробничу 

діяльність. Потенціал праці формується зі психо-

фізіологічного потенціалу здатностей та нахилів 

людини, стану її здоров’я, рівня працездатності, 

типу нервової системи, а також потенціалу осо-

бистості. В єдності здатностей та можливостей 

особистості мотиваційний потенціал відіграє роль 

пускового механізму, який визначає, які здібності 

та в якій мірі працівник має розвивати й застосо-

вувати у процесі трудової діяльності.

Як зазначила В. Г. Воронкова з співавторами, 

результати праці залежать від природних здатнос-

тей та здобутих навиків праці, але саме мотивація є 

джерелом трудової діяльності особистості [1].

Система стимулювання трудовой активнос-

ті, що існувала у СРСР, виявилася недостатньо 

ефективною та стала однією з причин кризи пра-

ці, а в кінцевому результаті — знищення еконо-

мічного соціалістичного способу виробництва. 

Незважаючи на найбагатіші природні ресурси та 

величезні капіталовкладення в основні фонди, 

керівництво країни опинилося в кризовій ситу-

ації. Це сталося також через те, що сама система 

стимулювання виходить з основного принципу 

вигідності дешевої праці.

З’ясувалося, що так звана дешева праця ви-

явилася малопродуктивною, бо вона відтворює 

противника низької кваліфікації, граничного 

його потенціалу, який не сприймає можливості 

заробляти більше шляхом збільшення продуктив-

ності праці. Такий підхід в корені душив ініціати-

ву, заважав розвитку науково-технічного прогре-

су, зумовлював низький рівень організації та умов 

праці. Такий стан призводив до прискореного 

погіршення здоров’я, зниження працездатності 

людини. Дешева праця та пов’язаний з нею низь-

кий рівень життя призводить працівника до втра-

ти відповідальності не тільки перед суспільством, 

але й перед самим собою, оскільки у такій ситуації 

йому нема чого втрачати.

На жаль, спонукання до дешевої праці збері-

глося й у перехідний до ринку період, особливо під 

час загострення економічної кризи, тому можна 

зазначити, що трудова свідомість сьогодні характе-

ризується відчуженням праці у суспільному вироб-

ництві. Це зумовлено наступним:

— праця у суспільному виробництві у сучас-

них українських умовах не завжди здатна забезпе-

чити нормальний рівень життя;

— зберігається низький рівень трудової та ви-

робничої дисципліни;

— обмеження мотивів поведінки працівни-

ка у більшості трудящих практично позбавляє їх 

можливості вільного вибору місця прикладання 

праці, ступеня інтенсивності праці;

— багато керівників часто орієнтуються на 

виконавчого та безвідмовного працівника замість 

того, щоб робити ставку на високопрофесійних та 

ініціативних спеціалістів;

— зазвичай відсутня ефективна система сти-

мулів праці, оскільки вона особливо пов’язана з 

корпоративними інтересами всього колективу.

У результаті відчуження праці стало харак-

терною рисою трудової пасивністі. Робота у су-

спільному виробництві багато в чому загубила 
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престиж, перестала бути соціально значимою 

цінністю. Суспільна атмосфера, в якій активі-

зація працівників все більше пов’язується з ма-

теріальною та майновою зацікавленістю, тільки 

формується. Тому треба врешті решт зробити це 

нормою життя, щоб розмір прибутків залежав від 

ефективності праці.

Зараз різко збільшилася кількість працівни-

ків, які вважають, що оплата їх праці несправед-

лива як у відношенні до свого трудового внеску, 

так і у відношенні до оплати інших працівників. 

При загальному рості заробітків стимулююча 

функція оплати праці зменшилася, тобто змен-

шилася матеріальна зацікавленість у підвищенні 

ефективності праці.

Формування нових форм господарювання 

призвело до появи проблем у сфері оплати праці, у 

той час, коли для зміцнення господарського стану 

підприємств необхідний пошук шляхів підвищен-

ня ефективності виробництва. У процесі впрова-

дження ринкових підходів до формування нової 

системи оплати праці й переводу підприємств на 

повне або часткове володіння власністю треба ство-

рити систему стимулювання працівника до творчої 

праці. Оновлення механізму стимулювання, яке 

відбувається на деяких підприємствах, зазвичай не 

доводиться до кожного конкретного працівника. 

Умови, в які поставлений сучасний український 

працівник, не дозволяють йому, використовуючи 

власний досвід майстерності, суттево підвищити 

свій заробіток. Це зумовлено зберіганням раніше 

складених принципів оцінки працівника у межах 

тарифної системи, орієнтованої на середні стан-

дарти, нормування кваліфікації, роботи, профе-

сійної типізації, які перечать самому змісту ринку. 

Адже він вимагає заради зростання ефективності 

посилення стимулювання для розкриття й повно-

го використання творчих здібностей людей в усіх 

сферах діяльності прогресивних економічних пе-

ретворень. Отже, стан трудової мотивації сьогодні 

характеризуєтся наступними ознаками:

— загальна трудова пасивність;

— низька вагомість суспільних мотивів пра-

ці, службового, професійного та кваліфікаційно-

го росту;

— визначення соціального статусу особис-

тості здебільшого через нетрудові ознаки;

— бажання мати стабільну, високооплачувану 

роботу, що забезпечує необхідний рівень потреб, 

але з невисокою інтенсивністю праці.

Такий стан трудової мотивації свідчить про 

наявність трудової кризи. Розвиток трудової ак-

тивності, такий необхідний в умовах ринку, при-

пускає зняття гальма, що пригнічує ініціативність 

людей. Для ефективної функціонуючої ринкової 

економіки потрібний інший тип працівника — 

орієнтованого на максимальні досягнення в праці, 

який бере на себе всю відповідальність не тільки за 

свою долю, але й за долю спільної справи, яку до-

бре знає, свої права й обов’язки та розраховує перш 

за все на власні сили. Саме такий працівник нала-

штований на підвищення своєї кваліфікації. Він є 

зобов’язаним і сумлінним, здатним до цілеспря-

мованої інноваційної діяльності. У зв’язку зі здій-

сненим переходом економіки України на ринкові 

умови господарювання розмір заробітку працівни-

ка здебільшого визначається його особистим тру-

довим внеском до результату колективної праці.

Організація еколого-економічної діяльності 

підприємства сприяє нормалізації умов життєдіяль-

ності, відповідно — підвищенню загальної ефек-

тивності роботи підприємства. Отже, в нинішній 

час виробнича діяльність має відповідати екологіч-

ним стандартам. Від цього залежить конкуренто-

спроможність продукції на вітчизняному та іно-

земних ринках, привабливість її для покупців, 

зацікавленість інвесторів підприємством тощо. 

Взагалі для успішної діяльності сьогоденного про-

мислового підприємства «зелений» імідж відіграє 

велику роль. Але відомо, що природоохоронна ді-

яльність потребує фінансування, великих грошових 

вкладень, що більшою мірою призводить до по-

дорожчання виробництва. До того ж в Україні, де 

еколого-економічна діяльність є відносно новою, 

ії становлення затримується кризовим станом віт-

чизняної промисловості, а отже, підприємства не 

мають достатніх коштів для організації всього необ-

хідного обсягу природоохоронних заходів. У цьому 

напрямі зараз робляться невеликі поступові кроки. 

На підприємствах організовуються відділи охорони 

навколишнього середовища, встановлюється очис-

не обладнання, розробляються природоохоронні 

заходи для зменшення тиску на довкілля, втілюють-

ся в життя природоохоронні технології тощо.

Стає зрозумілим, що можливість формуван-

ня позитивного стану трудової мотивації в умовах 

підприємства залежить від створення та наявності 

умов прояву трудової ініціативи. Виходячи із цьо-

го, еколого-економічна діяльність (ЕЕД) підпри-

ємства, як елемент його господарської діяльності, 

повинна розглядатися з трьох сторін:

по-перше, як основна діяльність, якщо підпри-

ємство функціонує на ринку товарів і технологій, 

призначених для вирішення екологічних проблем;

по-друге, як інша операційна діяльність, 

якщо підприємство діє на товарному ринку згідно 

зі спеціалізацією, але відповідно до законодавства 

щодо охорони навколишнього середовища здій-

снює природоохоронні заходи у взаємозв’язку з 

основною діяльністю;

по-трете, як надзвичайна діяльність, якщо 

корпорація фактично здійснила екологічний захід 

через надзвичайні умови або обставини.

У всіх трьох випадках утворення фінансового 

результату діяльності підприємства регламенту-

ється Положенням (стандартом) бухгалтерського 
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обліку (П(С)БО) «Звіт про фінансові результати». 

Виходячи зі звіту, ми можемо розрахувати вже 

фактичний ефект від ЕЕД. На практиці актуаль-

ним виступає не розрахунок фактичного ефекту, 

а доказ можливого ефекту в ув’язці з ефектив-

ністю всієї фінансово-господарської діяльності. 

З урахуванням тієї обставини, що підприємство 

постійно потребує коштів, які необхідні для фі-

нансування поточної діяльності, важливим ви-

ступає обґрунтування їх залучення, у тому числі й 

для фінансування природоохоронної діяльності. 

У цьому випадку необхідно:

по-перше, визначити джерело фінансування 

природоохоронного заходу;

по-друге, довести здатність підприємства по-

вернути отримані кошти;

по-третє, сформувати програму рентабель-

ної діяльності підприємства на період викорис-

тання позикових коштів для фінансування еко-

логічного заходу.

На нашу думку, ці дії можна здійснити за до-

помогою алгоритму вибору стратегії корпоратив-

ного фінансування, що передбачає проходження 

наступних етапів.

1 етап — визначення мети фінансово-гос-

подарської діяльності корпорацій (зокрема 

шляхом встановлення приросту виручки від ре-

алізації і прибутку корпорації на основі резуль-

татів операційного аналізу та анализу фінансо-

вих коефіцієнтів).

2 етап — розрахунок надлишку або нестачі 

загальної кількості оборотних коштів корпорації, 

необхідних для фінансування її діяльності, зо-

крема шляхом розрахунку та аналізу показників 

фінансової стійкості, які виступають складови-

ми елементами загальної методики економічного 

аналізу. Виявлення нестачі засобів свідчить про 

наявність реальної потреби корпорації в додатко-

вих фінансових ресурсах, а надлишку — про від-

сутність такої потреби.

3 етап — обґрунтування джерел додаткового 

фінансування. Тут можуть бути 2 ситуації, а саме:

— у разі виявленої потреби в засобах або ви-

значення прогнозних величин показників фінан-

сово-господарської діяльності корпорації;

— у разі відсутності потреби в засобах.

У першому випадку таким чином можуть 

бути використані джерела фінансування елемен-

тами вкладеного капіталу (капіталізований чис-

тий прибуток і засоби, привернуті як фінансові 

інвестиції), кредити банків, засоби, привернуті за 

наслідками емісії і продажу векселя, засоби, аван-

совані до основних фондів і привернуті на умовах 

фінансового лізингу.

У другому випадку на базі результатів деталь-

ного операційного аналізу розраховуються про-

гнозні (планові) величини корпоративного при-

бутку і виручки від реалізації.

4 етап — розрахунки фінансових планів і 

складання платіжних календарів. У випадках фі-

нансових інвестицій або вексельного кредиту 

проводяться також емісійні обґрунтування.

5 етап — розрахунок терміну окупності фі-

нансових вкладень і визначення згідно платіжно-

му календарю величини приросту власних обо-

ротних коштів корпорації.

З урахуванням того, що метою фінансово-

господарської діяльності підприємства виступає 

збільшення прибутку, то обґрунтування стратегії 

фінансування у нашому випадку здійснюється з 

другого етапу, оскільки велика вірогідність того, 

що підприємство вимушено буде привертати по-

зикові засоби для фінансування поточної діяль-

ності та екологічного заходу.

У випадку, якщо ЕЕД входить до складу осно-

вного виду діяльності підприємства, то економіч-

ним ефектом від неї виступає сума чистого при-

бутку (ЧП) від звичайної діяльності.

У випадку, якщо ЕЕД знаходиться у складі ін-

шої операційної діяльності підприємства, то еконо-

мічний ефект розраховується за трьома формами:

1. У вигляді економії інших операційних витрат 

(Еоп.(Роп.)) організації на суму несплачених штра-

фів за забруднення навколишнього середовища і 

відповідного приросту чистого прибутку (Дчп):

 Еоп.(Роп.) = ЕР(Роп.)1 – ЕР(Роп.)2,

де ЕР(Роп.)1 — величина екологічних витрат у 

складі інших операційних витрат з урахуванням 

сплачених штрафів за забруднення навколишньо-

го середовища;

ЕР(Роп.)2 — величина екологічних витрат у 

складі інших операційних витрат з урахуванням 

відсутності необхідності сплати штрафів за за-

бруднення навколишнього середовища.

 ДЧП = (Доп. – Роп.скор.) – Мр,

де Роп.скор. — скорегована (зменшена) на вели-

чину Еоп.(Роп.) сума інших операційних витрат;

Мр — донарахований податок на прибуток.

2. У вигляді доходів від продажу екологічної 

технології або надання послуг подібного характе-

ру (ЕД(Доп.), причому вказані доходи забезпечу-

ють приріст (ЛДоп.):

 ЛДоп. = (ЕД(Доп.) + Доп.) – Доп.

3. У вигляді приросту ЧП у динаміці (ДЧПш), 

якщо екологічні штрафи стягувалися безпосеред-

ньо з прибутку:

 ДЧПш = ЧПбш – Чпш,

де ЧПбш — за період після проведення екологічно-

го заходу, за наслідками реалізації якого підприєм-

ство припинило сплачувати екологічні штрафи;

ЧПш — за період сплати екологічних штрафів, 

тобто передуючий проведенню екологічного заходу.
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У випадку, якщо ЕЕД підприємства — надзви-

чайна, то ефектом від неї слід вважати надзвичай-

ний чистий прибуток (Чпчр):

 ЧПчр. = (Дчр. – Рчр.) – Мр,

де: Дчр. — сума доходів від надзвичайної ЕЕД;

Рчр. — сума витрат від надзвичайної ЕЕД;

Мр — податок на прибуток від надзвичайної 

діяльності.

Таким чином, ЕЕД підприємства, як елемент 

його господарської діяльності, дозволить йому 

підняти ефективність свого виробництва.

Таким чином, з урахуванням зазначених ета-

пів і заходів може бути впроваджений якісно новий 

етап організації еколого-економічної діяльності 

підприємства, який може бути досягнутий у тому 

числі і шляхом подолання кризи праці, що, у свою 

чергу, можливе тільки через підсилення мотивації 

персоналу. Отже, чинники екологічної небезпеки 

можна враховувати у процесі визначення величи-

ни заробітної плати. Пропозиції та власні розробки 

щодо організації і впровадження природоохорон-

них заходів можна враховувати у сумі преміальних 

виплат у складі додаткової заробітної плати.

Як відомо, в основі мотивації праці лежить 

заробітна плата. Її рівень залежить не тільки від 

кількості і якості витраченої праці, а і від багатьох 

соціальних і економічних обставин, які постійно 

змінюються. Відповідно, змінюються погляди на 

сутність і форми розподілу заробітної плати, які 

панують в економічній теорії і практиці.

Досить зазначити, що з розвитком ринко-

вих умов виробництва, переходом до нових форм 

власності на засоби виробництва та його суспіль-

ної організації, зростанням економічного рівня 

виробництва виникли нові підходи до трактуван-

ня сутності заробітної плати як економічної кате-

горії. Зокрема, за наявності загально-державної 

власності і планово-админістративної системи 

управління виробництвами і галузями сутність 

зарабітної плати розглядалась як частка засобів 

споживання, виділених державою у фонд осо-

бистого споживання. Ось як, наприклад, сутність 

заробітної плати була розкрита в основному на 

той час підручнику з економіки праці, який ви-

пущено видавництвом «Профвидав» за редакцією 

проф. Л. С. Кудрявцева: «Заробітна плата у СРСР 

є частиною сукупного суспільного продукту, ви-

діленого державою для задоволення особистих 

потреб трудящих і розподіляємого серед робіт-

ників і службовців переважно в грошовій формі 

відповідно до кількості та якості витраченої ними 

праці [2, с. 219]. Тобто основним критерієм, який 

регулював рівень заробітної плати, є економічна 

можливість держави виділяти засоби існування 

працівників у фонд особистого споживання. За 

цим визначенням виявляється ступінь експлуата-

ції трудящих, тому що відповідність рівня оплати 

кількості та якості праці мала умовний характер 

через те, що встановлений рівень оплати праці 

того часу не відповідав вартості робочої сили.

Зі зміною соціальних умов праці в ринко-

вому виробництві відбуваються й зміни у визна-

ченні сутності зарабітної плати. Так, згідно із За-

коном України «Про оплату праці»: «Заробітна 

плата — це винагорода, обчислена, як правило, 

у грошовому вираженні, яку за трудовим дого-

вором власник або уповноважений ним орган 

виплачує працівнику за виконану ним роботу. 

Розмір заробітної плати залежить від складності, 

умов виконуваної роботи, професійно-ділових 

якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства» [3].

Новим у визначенні сутності заробітної плати в 

порівнянні з підручником «Економіка праці» за ре-

дакцією проф. А. С. Кудрявцева є те, що визнається 

її ринковий характер (договір з роботодавцем), на-

прями її диференціації (складність і умови роботи, 

професійно-ділові якості), а також залежність від 

рівня оплати праці та результатів господарської ді-

яльності підприємства. Залишаються невраховани-

ми такі характерні риси заробітної плати, як найма-

ний характер праці, умови ринку праці (попит та 

пропозиція робочої сили, умови найму, конкурен-

ція на ринку праці та система її оплати). Не визна-

чено також відношення держави до співвідношення 

заробітної плати і рівня ціни робочої сили.

На наш погляд, більш науково обґрунтоване 

визначення сутності заробітної плати у сучасний 

період надав проф. В. М. Ковальов [4], згідно з яким 

зміст заробітної плати визначено як «...встановлену 

за трудовим договором ставку заробітної плати най-

маному працівнику, рівень якої диктується умовами 

ринку праці: вартістю робочої сили, умовами най-

му, попитом, пропозицією і конкуренцією, рівнем 

кваліфікації і спеціалізації працівника, системами 

стимулювання й успішністю самої праці».

Ось як коментує автор свої положення:

1. В основі ціни робочої сили, яка реалізується 

на ринку праці, є потрібний фонд особистих жит-

тєвих засобів, необхідних для відтворення робочої 

сили працівника. В основі ж частки працівника у 

фонді споживання суспільства є фонд життєвих за-

собів, створений сукупною працею і спрямований 

суспільством на особисте споживання трудящих.

2. Ціна робочої сили ніколи не дорівнює 

вартості фонду особистих життевих засобів. Під 

впливом попиту та пропозиції вона відхиляється 

від нього. Частка ж працівника у фонді споживан-

ня суспільства завжди еквівалентна його трудово-

му внеску, оскілки міра праці і споживання мають 

тотожні одиниці виміру.

3. Ціна робочоі сили визначається на ринку 

праці до виробництва у вигляді ставки заробітної 

плати. Частка працівника у фонді споживання 

суспільства завжди визначається після процесу ви-
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робництва, за його результатами. Формою необхід-

ного продукту є заробітна плата, пенсії, допомоги, 

стипендії, допомога з безробіття тощо [5, с. 132].

Слід пам’ятати, що зміст заробітної пла-

ти розкривається у функціях, які вона виконує. 

Основними з них, що обслуговують стимулюючу 

систему, є відтворювальна і стимулююча функції.

Відтворювальна функція повинна забезпе-

чувати рівень оплати, еквівалентний вартості ро-

бочої сили. Робоча сила є специфічним товаром, 

вартість якого визначається робочим часом, необ-

хідним для його відтворення. Нижчу, мінімальну 

межу вартості робочої сили утворює вартість жит-

тєвих засобів, без систематичного притоку яких 

людина не взмозі відновлювати життедіяльний 

процес. Конкретним вираженням вартості робо-

чої сили стає її ціна, яка в залежності від попиту 

та пропозиції на ринку праці коливається навко-

ло вартості робочої сили. На її рівень впливають: 

соціально-економічні умови, ціни на споживчі 

товари, попит-пропозиція на ринку праці, зміна 

соціальних умов у державі тощо.

Стимулююча функція заробітної плати об-

слуговується системою показників і методів зао-

хочення працівників до підвищення ефективнос-

ті їхньої праці, результати якої відхиляються від 

нормативних у бік покращення. Останнім часом 

методи стимулювання індивідуальних, колектив-

них результатів праці розвиваються і представля-

ють ту сферу, в якій знаходять своє відображення 

і результати еколого-економічної діяльності пра-

цівників. Саме в цій сфері форми, види і системи 

заробітної плати, організації виробництва, нор-

мування праці тощо найбільш тісно пов’язуються 

між собою. Як відомо, система матеріального 

стимулювання працівників — власників машино-

будівних корпоративних підприємств практично 

нічим не відрізняється від системи стимулювання 

праці в умовах державних підприємств. Стосовно 

стимулювання ЕЕД працівників взагалі не визна-

чено будь-яких напрямів підвищення зацікавле-

ності в розробці та реалізації екологічних заходів і 

проектів в умовах корпорацій.

Висновок. Таким чином, в умовах діяльності 

корпоративних машинобудівних підприємств сис-

тема матеріального стимулювання ЕЕД працівників 

відсутня, що вказує на відсутність впливу корпо-

ративних відносин на результати всієї операційної 

діяльності та на відсутність якісного, методичного 

забезпечення процесу стимулювання праці.
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