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Проблема ефективного стимулювання праці персоналу не є новою, проте 

в умовах економічної кризи ускладнюються та змінюються способи заохочення 

та впливу на трудову поведінку працівників, що обумовлює необхідність 

трансформації форм та методів мотивації праці та доцільність визначення 

нових можливостей забезпечення ефективності стимулювання. Наразі в Україні 

проблема стимулювання праці персоналу набула важливого значення, оскільки 

вирішення завдань, які стоять перед економікою та суспільством, є можливим 

лише за умови створення належних засад впливу на персонал, здатних 

спонукати працівників організацій до ефективної діяльності. Тільки персонал 

організації може стати рушієм або гальмом зростання та розвитку. Тому вплив 

людського фактору необхідно обов’язково враховувати під час планування 

стратегії розвитку організації та розробки тактичних управлінських заходів.  

Неефективне стимулювання персоналу до праці посідає третє місце в 

переліку причин, що перешкоджають зростанню успіху будь-якої організації. 

Задля того, щоб працівник прагнув отримати максимально можливий результат, 

необхідною умовою є наявність у нього мотивації і впровадження керівництвом 

відповідних стимулів. Чим більше мотивований працівник, тим краще він 

використовує свої здібності, нові можливості та технічні засоби, а це, в свою 

чергу, призводить до отримання бажаного результату й більш ефективної 

роботи всієї організації [3]. 

Поняття «мотивація» та «стимулювання» у своїй еволюції пройшли певні 

історичні етапи – від підходу «батога та пряника» до «концепції людських 

ресурсів» (сприйняття працівника як головної ланки виробництва, від якої 

залежать кінцеві результати діяльності організації). У сучасних умовах 

концепція стимулювання праці персоналу набуває нових значень та постійно 

розвивається. 

Довгий час поняття «мотивація» ототожнювалося з поняттям 

«стимулювання». Проте сучасною теорією та практикою управління 

людськими ресурсами прийнято диференціювати ці категорії. Мотивація є 

усвідомленим людиною спонуканням до активності, цілеспрямованої дії, 

вирішення поставлених завдань. Прагнення є внутрішнім і проявляється тільки 

тоді, коли воно до кінця зрозуміле суб'єктом. В основі мотивації людини 

лежить її конкретна потреба (фізіологічна, соціальна, ціннісна), після 

задоволення якої імпульс до дії істотно знижується. Стимулювання можна 

розглядати як міру зовнішньої підтримки, через яку здійснюється вплив на 

активність людини. Головним завданням такого процесу є посилення і 

прискорення управлінського впливу, спонукання суб'єкта до вчинення 

очікуваної дії, зміна поведінки. Стимулювання може бути як позитивним 

(матеріальна і моральна винагорода), так і негативним (загроза застосування 



санкцій, штрафи). Дані поняття позначають процеси впливу на особистість 

людини, завдяки яким програмується її поведінка. Мотивація властива 

конкретній особистості і є внутрішньо усвідомленим спонуканням до дії, в той 

час як стимулювання - вплив зовнішній. 

Система стимулювання працівників є важливою частиною організаційної 

культури сучасного підприємства. ЇЇ головна мета – забезпечення 

максимального залучення працівників, які володіють необхідними 

компетенціями, до вирішення нагальних завдань організації. В теорії 

управління людськими ресурсами умовно виділяють такі головні методи 

стимулювання праці: соціально-економічні та неекономічні; останні, в свою 

чергу, поділяються на організаційні та морально-психологічні [2]. Проте на 

практиці їх важко відокремити один від одного, всі вони є тісно 

взаємопов’язаними, взаємообумовленими і часто плавно трансформуються 

один в іншій. Іноді методи стимулювання навіть важко розділити, оскільки, 

наприклад, грошова винагорода не тільки дозволяє придбати певні бажані 

блага, а й надає працівнику популярність, повагу, шану. Систему методів 

стимулювання праці персоналу та їх вплив на трудову активність працівника 

наведено на рис. 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаємозв’язок методів стимулювання персоналу з трудовою 

активністю працівника 
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Соціально-економічні методи стимулювання праці передбачають надання 

працівникам певних вигід, що покращує їх матеріальний добробут та соціальне 

самопочуття. Такі вигоди можуть бути прямими, наприклад у формі певної 

грошової суми, або непрямими, такими, які сприяють отриманню прямих 

(наприклад, додатковий вільний час, що надає можливість мати додаткову 

зайнятість, підробітку). 

Основною формою прямого соціально-економічного стимулювання є 

оплата праці за виконання основної роботи. Зазвичай вона визначається 

займаною посадою, рівнем кваліфікації, професійним стажем, кількістю та 

якістю праці. Використання тих чи інших форм і систем оплати праці в 

основному залежить від сфери діяльності працівників, особливостей трудових і 

технологічних процесів, завдань стимулювання і т.д. Окрім основної заробітної 

плати існує також і додаткова, яка встановлюється за кваліфікацію, 

професіоналізм, ділові навички у формі різних доплат компенсаційного 

характеру. Іноді заробітна плата буває неявною, тобто у формі різних пільг, які 

на практиці суттєво збільшують доходи працівника [4]. 

Рівень оплати праці в організації відображує формальну оцінку трудового 

внеску працівників в кінцеві результати, їх сумлінності, професіоналізму і 

кваліфікації, тому він повинен зростати разом з ними. Однак більш ефективним 

стимулюючим інструментом він стає при його поєднанні з іншою важливою 

формою соціально-економічного стимулювання – системою преміювання. 

Зазвичай робітників преміюють за результатами досягнення одного-двох 

показників; службовців і фахівців – двох-трьох показників. Підставою для 

преміювання може бути економія ресурсів, збільшення прибутку, перш за все у 

сфері діяльності, яка не має прямого відношення до конкретного співробітника, 

різні наукові досягнення, раціоналізаторські пропозиції, успішне впровадження 

заходів з попередження проблем, виняткові заслуги. Згідно думки Ф. Тейлора, 

для того, щоб премії були дійовим стимулюючим фактором, вони мають 

становити не менше 30% основного заробітку.  

Теоретичні погляди та практичний досвід свідчать про те, що умовами 

успішного преміювання є: 

– правильний вибір системи показників відповідно до конкретних 

завдань, які стоять перед організацією; 

– диференціація показників залежно від ролі і характеру підрозділів, рівня 

посад; 

– орієнтація показників преміювання на реальний внесок у кінцеві 

результати, ефективність і якість праці, врахування досягнень компанії; 

– справедливість, конкретність, зрозумілість, гнучкість критеріїв оцінки 

досягнень працівників [1]. 

Грамотний підхід до преміювання ґрунтується на трьох принципах: 1) 

винагорода за будь-які, навіть незначні успіхи; 2) потенційна необмеженість 

розміру премій; 3) своєчасність виплати премій. 

Умови, критерії і нормативи, за якими здійснюється преміювання, 

необхідно регулярно переглядати з урахуванням зміни факторів діяльності 

організації, поточних цілей, економічного стану і т.д. Грошові виплати у формі 



заробітної плати і премій, які використовуються в якості інструментів 

стимулювання, можуть бути пропорційними і непропорційними досягнутим 

результатам, залежно від конкретної ситуації. В останньому випадку мається на 

увазі акцентування і нівелювання у виплатах; при акцентуванні виплати 

збільшуються швидше порівняно з результатом, а при нівелюванні – навпаки, 

повільніше. На практиці можна використовувати різні їх комбінації. Так, у 

випадку негативного стимулювання акцентуються ті, хто відстає і нівелюються 

передовики, щоб «підтягнути» перших до бажаного рівня. Одночасно 

передовики мало зацікавлені в підвищенні продуктивності праці. Часто така 

система може передбачати і штрафи. 

В основі позитивного стимулювання лежать премії за більш високі 

результати й ігнорування низьких результатів, що спонукає передовиків в ще 

більшому ступені «вириватися» вперед відносно інших. У цілому система 

грошових виплат має забезпечувати більшості працівників бажаний рівень 

доходу за умови відповідального, сумлінного ставлення до роботи та виконання 

своїх професійних обов'язків. 

Задоволеність матеріальною винагородою, її справедливим 

розподіленням і рівнем сприяє посиленню ініціативності працівників, формує 

лояльність організації, залучає новий персонал. Систему додаткових виплат як 

важеля стимулювання праці широко застосовують в Японії [4]. Багато фірм 

практикують такі виплати своїм співробітникам двічі на рік: перед літньою 

відпусткою, та в першій половині грудня. Якщо фірма має високі виробничі 

показники, розмір додаткової виплати може дорівнювати розміру основної 

заробітної плати працівника. При незадовільних показниках працівники не 

розраховують на отримання додаткових виплат і не розчаровуються у випадку, 

якщо не одержують її. 

Окрім премій та заробітної плати існує ще один вид грошової винагороди, 

який має певну стимулюючу дію, – участь у прибутках організації. Перш за, все 

це стосується додаткового прибутку, до 75% якого може бути отримано 

працівниками організації. Здійснюють такі виплати зазвичай щомісяця, для 

того, щоб працівники наочно усвідомлювали їх зв'язок із результатами своєї 

праці. Для керівників широко практикуються бонуси – великі одноразові 

виплати з прибутку один-два рази на рік. 
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