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АНОТАЦІЯ 

 

Малишко В.О. Управління мотивацією персоналу в організації. – 

Кваліфікаційна магістерська робота зі спеціальності 073 «Менеджмент». – 

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, Кропивницький, 

2020. – 97 с. 

 

Кваліфікаційна магістерська робота містить вступ, 3 розділи, висновки, 

список використаних джерел, додатки. Загальний обсяг роботи – 99 сторінок; 

кількість таблиць – 39; рисунків – 11; літературних джерел – 73; додатків – 4. 

Метою написання кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних 

положень, основних методичних інструментів, що використовуються для 

удосконалення заходів мотивації персоналу на підприємстві. 

Об'єкт дослідження – процес управління системою мотивації персоналу 

підприємства на прикладі ТОВ «Політехпром». 

Предмет дослідження – розробка теоретичних аспектів та практичного 

спрямування заходів  мотивації персоналу підприємства. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в межах 

дослідження системи мотивації персоналу підприємств запропоновано шляхи 

удосконалення, а саме, розроблено заходи з поліпшення матеріального та 

нематеріального стимулювання мотивації персоналу. 

Пропозицією щодо удосконалення системи мотивації праці на 

підприємстві ТОВ «Політехпром», а саме впровадити безтарифну систему 

оплати праці, в основі якої лежить співвідношення оплати праці різної якості 

в залежності від кваліфікаційних груп працівників, розрядів, професій, посад 

тощо. 

Ключові слова: мотивація персоналу, ключові показники, 

продуктивність праці, трудомісткість, фонд оплати праці, заробітна плата, 

виробіток, чисельність, персонал, система мотивації персоналу, матеріальні 

та нематеріальні системи і стимули, ефективність діяльності підприємства. 
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ВСТУП 

 

Проблема мотивації  є основною  в управлінні персоналом. На 

сьогоднішній день  актуальність цієї теми постійно зростає, адже основний 

капітал організації - персонал.    

Одною з основних рис кращих керівників є їх вміння працювати з 

колективом, вміння надихнути підлеглих на роботу з високою віддачею для 

досягнення поставлених цілей організації. Система управління людьми в 

організації - це не тільки технології, регламент, документи, а ще й мистецтво. 

В управлінні людьми немає чітко прописаних правил, які б підійшли 

кожному, кожна людина – особистість з індивідуальним характером, 

поглядом на життя і  різним відношенням до роботи, тому до кожного 

потрібен свій підхід, здатність його знаходження – мистецтво. Мистецтво, 

так як управління людьми - це звернення не тільки до їхнього розуму, а й до 

їх душі і почуттів. [18]. 

Мотивування праці є однією з актуальних проблем виробництва в 

Україні. 

Мотивувати - значить спонукати до дії. Мотивувати працівника - 

означає викликати інтерес до загальної справи з його максимальною 

віддачею і при цьому щоб людина відчувала, що вона відіграє важливу  роль 

у виконанні поставленої задачі.  [6] 

Мотивований персонал – це успіх компанії в сьогоденні та в 

майбутньому при реалізації стратегічних цілей та покращення становища на 

ринку. Мотивований колектив завжди орієнтований на успіх компанії. Тому 

мотивація персоналу є універсальною темою, актуальність якої збільшується 

в сучасних умовах. [1] 

Проблема мотивації відноситься до основних проблем в управлінні 

персоналом в Україні. На сьогоднішній день для ефективної діяльності будь-

якої організації в досягненні стратегічних цілей, утримання міцних позицій 
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на ринку та розширенню компанії, вона повинна залучити, утримати, а також 

зацікавити кваліфікований персонал. 

Мотивація має пряме відношення до результатів роботи. І зараз вона 

грає більш важливу роль в житті кожного менеджера, ніж будь-коли раніше. 

Часи, коли керівники просто говорили своїм підлеглим, що їм робити, вже 

давно пройшли. Тепер співробітники більш вимогливо ставляться до своїх 

роботодавців, ніж раніше. Вони хочуть знати, що відбувається в організації, 

брати участь в її житті, хочуть, щоб з ними радилися. [1] 

Для того, щоб колектив  отримував задоволення від своєї роботи, 

потрібно створити такі умови, щоб працівники відчували себе «не 

каменщиками, а строителями храма». Якщо працівники задоволені своєю 

роботою, вони роблять її добре. Коли співробітники не достатньо мотивовані, 

можуть бути наступні наслідки: прогули, витрачання часу на рішення 

особистих проблем, розмови по телефону, запізнення з перерв. А ще, колли 

люди втрачають заохоченість, знижується якість виконаної роботи та 

уповільнюється її темп і робітники не хочуть бути відповідальними за 

результати своєї діяльності. 

Створювати умови для мотивації - значить «робити так, щоб люди 

кожен раз із задоволенням виконували свою роботу», щоб факторів, що 

викликають негативні почуття, було менше, а чинників, що народжують 

позитивні, - більше.[2] Для ефективної мотивації людей потрібнно, щоб не 

тільки співробітники були зацікавлені в поставлених задачах, а ще й 

керівники відносились до своїх підлеглих небайдуже, а з повагою.  

Метою написання кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних 

положень, основних методичних інструментів, що використовуються для 

удосконалення заходів мотивації персоналу на підприємстві. 

Для забезпечення даної мети нами запропоновані наступні завдання: 

1. Вивчити теоретичні основи формування системи мотивації 

персоналу та особливості мотивації персоналу на зарубіжних і Українських 

підприємствах. 
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2. Охарактеризувати організацію, її господарсько-економічну 

діяльність. 

3. Провести кадровий аналіз персоналу. 

4. Дослідити існуючу систему мотивації персоналу в ТОВ 

«Політехпром». 

5. Розробити заходи щодо вдосконалення системи мотивації 

персоналу в ТОВ  «Політехпром». 

Об'єкт дослідження – процес управління системою мотивації 

персоналу підприємства на прикладі ТОВ «Політехпром». 

Предмет дослідження – розробка теоретичних аспектів та 

практичного спрямування заходів  мотивації персоналу підприємства. 

Методи і методики дослідження які використані для написання 

роботи: аналітичний для теоретичного аналізу і узагальнення літератури з 

проблеми мотивації персоналу, аналіз документів; графічний метод для 

створення динаміки змін показників; соціологічний  метод - анкетування, 

бесіда. У дослідженні брали участь 25 осіб - персонал ТОВ «Політехпром». 

Розроблена комплексна програма вдосконалення системи мотивації 

персоналу ТОВ «Політехпром», що описує методи і форми створення єдиної 

системи винагороди співробітників, може бути впроваджена на будь-якому 

іншому підприємстві. Запропоновані заходи удосконалення системи 

мотивації праці на підприємстві ТОВ «Політехпром», а саме впровадити 

безтарифну систему оплати праці, в основі якої лежить співвідношення 

оплати праці різної якості в залежності від кваліфікаційних груп працівників, 

розрядів, професій, посад тощо. 

Структура роботи. Кваліфікаційна магістерська робота складається 

зі вступу, трьох  роз-ділів, висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ 

ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

1.1 Поняття мотивації персоналу 

 

 

«Існує один-єдиний спосіб змусити кого-небудь зробити щось. Всього 

один. Треба змусити людину захотіти зробити це. Запам'ятайте, інших 

способів немає.» Дейл Карнегі 

Висока мотивація персоналу - це найважливіший фактор успіху 

організації.  Ні одна компанія не може досягти успіху без мотивованих 

співробітників на роботу з високою віддачею, без інтересу, зацікавленості 

персоналу в кінцевих результатах компанії і без їх прагнення внести свій 

внесок в досягнення поставлених цілей. Тому всі кваліфіковані керівники 

організацій прагнуть залучити фахівців в галузі управління персоналом, 

експертів і консультантів по роботі з персоналом до вивчення причин, для  

підняття бойового духу кожного працівника та командної роботи всієї 

організації. 

Більша частина керівників підтримують думку, що гроші це основний 

стимул людини до роботи. Однак є і нематеріальні мотивування людей до 

роботи[4 c. 251]. 

З іншого боку, за якусь роботу багато людей не візьмуться ні за які 

гроші. Значить, у трудовій мотивації, що визначає як вибір місця роботи, так 

і ставлення до праці, є щось крім грошей, а іноді більш сильне, ніж гроші. 

Визначення поняття мотивація трактовані різними авторами 

представлені в таблиці 1.1. 

Отже, можна сказати, що мотивація - це процес, який спонукання 

людей до діяльності для досягнення особистих цілей і відповідно до цілей 

організації. 
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Таблиця 1.1 

Трактування визначення поняття «мотивація» 

Тлумачення Літературні джерела 

Сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які здатні спонукати 

людину до діяльності, задаючи межі та форми цієї діяльності і 

надавати мотиваційному процесу спрямованість, орієнтовану на 

досягнення очікуваних цілей, які відповідають як особистісні потреби, 

так і інтереси організацій. 

Хромовских Н.Т. Основы 

кадрового менеджмента: Учеб. 

материал./2-е изд. дополн. и 

перераб.- Владивосток: ДВГАЭУ, 

2003. 208 с. 

Внутрішні процеси, що проходять у свідомості людини (почуття, 

відчуття, переживання та інше) впливають на його схильність до 

певної трудової діяльності. 

Стратегические вопросы 

управления персоналом Автор: 

Марина Новикова, бизнес-

консультант, карьерный коуч 

http://www.grandars.ru/college/biznes 

Система чинників, що викликають активність організму і визначають 

спрямованість поведінки людини. До факторів належать перш за все 

потреби, мотиви і цілі, а також інтереси, прагнення, наміри. 

http://www.hrliga.com/index.php 

Це внутрішній психічний механізм людини, який забезпечує 

впізнання предмета відповідного потреби і запускає спрямовану 

поведінку на присвоєння цього предмета. 

http://hr-portal.ru/article/sistema-

motivacii-personala-ponyatiya-i-

opredeleniya 

 

Сучасні теорії мотивації, що пояснюють поведінку людини в 

організації, засновані на двох основних поняттях: потреба і винагороду. 

Потреба - це недолік чого-небудь у людини. 

Мотивація праці - це прагнення працівника задовольнити потреби 

(отримати певні блага) за допомогою трудової діяльності. Мотив праці 

формується тільки в тому випадку, якщо трудова діяльність є основною 

умовою отримання блага. 

Потреби діляться на первинні і вторинні. Первинні потреби - це 

фізіологічні потреби організму в їжі, сні, відпочинку і т.д. Вторинні потреби - 

це психологічні за своєю природою потреби в повазі, успіху, влади, багатстві, 

самореалізації[56, c. 64]. 

Потреби людини визначають його поведінку, а значить, є мотивами 

поведінки. Коли людина починає відчувати якусь потребу, у нього виникає 

прагнення до досягнення певної мети, за допомогою якої він може 

задовольнити цю потребу. Коли людина досягає поставленої мети, його 
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потреба може бути задоволена повністю або частково. Потреби 

задовольняються за допомогою цінностей. Цінність - це об'єкт, здатний 

задовольнити потребу. В процесі своєї діяльності людина аналізує, який вид 

діяльності дозволив йому задовольнити потребу, і прагнути її повторити. 

Такий вид поведінки відомий як закон результату. 

Поведінка працівника завжди мотивована. Мотиви - це активні сили, 

що визначають поведінку працівника. 

Виділяють такі різновиди мотивів до праці:  

1) Стадність (потреба бути в колективі). Цей мотив більш характерний 

для східних країн, таких як Японія, адже люди цих країн мають такі 

особливості: усвідомлення себе частиною колективу кожним співробітником, 

корпоративна культра, тощо. Для жителів країн СНД цей мотив є одним із 

основних для вибору нового місця роботи. Більшість соціологів вважають, 

що потреба «працювати в хорошому колективі» є головним фактором.  

2) Мотив самореалізації характерний для великої кількості 

працівників, переважно молодих та зрілих. Цей мотив найбільш актуальний 

для висококваліфікованих робітників.  

3) Мотив незалежності підходить працівникам «хазяйської» 

схильності, що готові резикувати стабільністю чи комфортними умовами 

прайі з високою зарплатнею щоб бути «господарем» навіть невеликої, але  

своєї справи.  

4) Мотив стабільності це абсолютно протилежний різновид мотивації 

до мотиву незалежності. Люди прагнуть працювати в компаніях з 

багаторічним досвідом, в якій є стабільна діяльність і мінімальний ризик 

втрати свого робочого місця.  

5) Мотив удосконалення (знань, речей тощо) – фундамент сучасного 

менеджменту, в основі якого лежать постійне навчання і вдосконалення, які 

потрібні  для сучасної ринкової діяльності. 
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6) Мотив справедливості прослідковується в історії розвитку людини. 

Для кожного робітника є дуже важливим бути справедливо оціненим. В 

протилежному випадку буде відбуватися демотивація.  

7) Мотив змагальності притаманний всім людям.  Він полягає  в 

прагненні бути кращим працівником. 

Методи мотивування можуть бути абсолютно різними. Вони залежать 

від сфери діяльності компанії, керівництва та її працівників[22, c. 91]. 

Види ефективного мотивування: 

1) матеріальне заохочення: найпоширенішим метод є індивідуальна 

премія. Щоб її сприймали як винагороду, а не частину зарплати, її слід 

виплачувати один раз на рік, інакше вона втратить свою мотиваційну 

здатність. До працівники повинна бути доведена інформація про відсоток 

премії залежно від виконаної роботи, зазвичай він становить не менше 30% 

(за Ф.Тейлером). Розмір премії залежить від посади та загального внеску 

робітника для виконання цілі, поставленої компанією. Задоволеність 

матеріальною винагородою в організаціях де керівники відносяться до своїх 

співпрацвників справедливо і мотивують ініціативних людей - найменший 

відсоток відтоку працівників. 

На сьогоднішній день в нашій країні оплата праці є недостатньою 

(нижча ніж у високорозвинених країнах), тому розмір заробітної плати має 

велике значення. Якщо припустити, що потреба в грошах буде рости до 

уявної відмітки, яка залежить від рівня життя, то після її досягнення - гроші 

будуть просто звичайним явищем психологічного стану[14, c. 177]. 

Після того як гроші перестають цікавити людину як мотивуючий 

аргумент, їх можна замінити другими потребами такими як: творчість, 

досягнення цілей, самовираження тощо. Однією з важливих якостей 

керівника повинно бути вміння виявляти потреби працівників. Згідно 

піраміди Маслоу, в першу чергу потрібно задовольнити первинні потреби 

такі, як сон, їжа, і тільки потім задовольняти потреби наступного рівня.  
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Звичайно, жодна система матеріальної винагороди не може в повній 

мірі враховувати характер і складність праці, особистий внесок працівника і 

весь обсяг роботи, так як багато трудових функції взагалі не фіксуються в 

нормативних актах і посадових інструкціях. Не слід розраховувати на 

довгострочну дію однієї мотивації, навіть якщо вона є ефективною. Тому що 

потреби постійно змінюються і при досягненні однієї, людина відразу має 

потребу в новій. Чим більше розвивається людина, тим більше 

розширюютьмя її можливості, а значить і ростуть її потреби. Отже, процес 

мотивації – нескінченний шлях в задоволенні людських потреб. 

2) Організаційні способи мотивації включають в себе: участь в 

справах організації (як правило, соціальних); перспектива придбати нові 

знання та навички; багачення змісту праці (надання більш цікавої роботи з 

перспективами посадового і професійного зростання). 

  3)Принципи морально-психологічного мотивування охоплюють: 

створення середовища, яке впливає на розвиток і формування власної 

відповідальності, професійної гордості за роботу; забезпечення можливостей 

виразити себе в праці; визнання (приватне і публічне); високі цілі, які 

надихають людей на ефективну працю; атмосфера взаємної поваги, довіри. 

Ще одним методом мотивації є кар’єрний зріст, але в ньому є певні 

обмеження: мала кількість посад високого рівня і потрібна перепідготовка, 

яка вимагає підвищених витрат[14, c. 251]. 

Управлінці керуються різними методами та їх комбінаціями. На 

підприємстві для ефективного управління мотивацією, краще всього 

використовувати всі три групи метоодів. Для того, щоб досягнути цілей 

організацій мало використовувати лише матеріальні і владні мотивації, 

потрібно ще мотивувати творче і духовно.  

Для сучасного менеджменту характерні нові методи стимулювання. 

Їх можна сформулювати в наступні види: 

1) Економічні стимули (зарплата, преміїя, страування, пільги, безпроцентні  

кредити).  
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2) Управління по цілям. Використання цьої системи є популярною в 

США, її суть полягає у встановленні однієї або декількох цілей, які потрібно 

виконати в конкретний період для досягненн однієї загальної цілі компанії. 

При їх досягненні співробітники компанії отримують премію. 

3) Збагачення праці – належить до неекономіних методів, адже надає 

працівникам більш змістовної, перспективної роботи, можливість самостійно 

визначати режим діяльності, використання ресурсів. Також в деяких 

випадках це супроводжується підвищенням оплати праці. 

 4) Система участі. Для вирешіння завдань можуть використовуватися 

як повністю весь колектив так і співучасть однієї з другою компанією 

методом придбання акцій або повної купівлі організації. За даними 

опитувань проведених в онлайн анкеті були складені 14 способів мотивації 

персоналу на 2021 рік «Способи мотивації - і майже ніяких витрат!» 

представлених в таблиці 1.2.  

Таблиця 1.2 

Способи мотивації 

№ Спосіб мотивації Керівник  Працівник  

1 «Дякую» 53% згідні дякувати 

співробітнику за будь-яку 

виконану задачу 

25% буде радий чути слова 

подяки 

2 «Звернення на ім'я» 45% пам'ятають імена 

співробітників і щось знають про 

їх особисте життя 

14% важливо щоб керівник 

пам'ятав його ім'я 

3 «Додатковий відпочинок» 41% мають намір робити своїм 

співробітникам додаткову 

перерву 

54% оцінять додаткову перерву  

4 «Пам'ятні подарунки» 41% бажають заохочувати 

грамотами, кубками та 

символічними нагородами 

14% - далеко не всі 

співробітники мріють про 

символічну нагороду за свої 

перемоги 

5 «Кар'єрні перспективи» 38% надихають своїх підлеглих 

на досягнення нових результатів, 

відкриваючи перед ними нові 

можливості професійного і 

кар'єрного зростання 

59% вважають наявність 

перспектив найвагомішим 

методом нематеріального 

стимулювання 
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Продовження таблиці 1.2. 

6 «Зрозумілі завдання і критерії 

оцінки» 

36% буде використовувати 

прозорі системи для постановки 

завдань і оцінки результатів 

48% стане більш мотивованим 

7 «Можливість висловитися і 

бути почутим» 

36% готові залучати працівників 

для вирішення глобальних 

завдань 

29% будуть раді, що до їхньої 

думки прислухаються 

8 «Особистий контакт з першою 

особою компанії» 

36% готові зустрічатися зі 

співробітниками з якими за 

статусом це робити не 

обов'язково 

27% вважають важливим 

спілкування з генеральним 

директором 

9 «Безкоштовна їжа» 29% 22% будуть раді перекусити за 

рахунок роботодавця 

10 "Дошка пошани" 29% 12% приємно опинитися на 

дошці пошани 

11 "Робота вдома" 26% 33% вітає дані можливості 

12 «Красива назва посади» 24% 7% 

13 «Корпоративні посиденьки» 12% влаштовує для колективу 

неформальні посиденьки 

9% цінують неформальні 

посиденьки з керівництвом 

14 «Рибалка з шефом» 10% 6% 

 

Аналізуючи дану таблицю, ми бачимо, що хорошою мотивацією для 

працівників є зрозумілі завдання і критерії оцінки, кар’єрні перспективи, 

додатковий відпочинок і навіть просто слово «дякую», тобто, якщо 

правильно поставити задачу працівнику і гідно її оцінити, а в подальшому 

надавати кращим робітникам можливість кар’єрного зростання, це надає 

компанії можливість отримання мотивованого персоналу. 
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1.2 Система мотивації персоналу та її елементи 

 

 

Щоб підвищити прибутковість і результативність діяльності 

організації потрібно максимально використовувати інструмент - трудові 

ресурси. Орієнтація системи мотивації має бути націлена не тільки на 

«включення» певних мотивів співробітників при виконанні праці, а й на 

виявлення і підвищення задоволеності групи працівників, які є 

високопрофесійним ядром підприємства.[69, c. 160]. 

Ефективна система мотивації повинна включати наступні елементи: 

- встановлення актуальних, важкодосяжних цілей, які зрозумілі і 

можуть бути прийняті співробітниками; 

- створення сприятливих умов для досягнення цілей; 

- використання винагород і покарань для запобігання небажаної 

поведінки і заохочення відмінного виконання; 

- справедливий розподіл винагород; 

- забезпечення своєчасності винагороди і достовірного зворотного 

зв'язку про результати виконання. 

Основні принципи створення ефективної системи мотивації - її 

простота і зрозумілість, як для персоналу, так і для керівництва. Існують 

наступні найбільш важливі умови створення ефективної системи мотивації: 

- потрібно пам'ятати про цілі, які ми прагнемо досягти завдяки новій 

системі мотивації; 

- необхідно враховувати доступні фінансові та адміністративні ресурси 

компанії, які знадобляться для впровадження і підтримки системи; 

- важливо брати до уваги особливості бізнесу, стиль управління та 

корпоративної структури компанії.  

При розробці системи мотивації та стимулювання персоналу 

організації вкрай важливо враховувати два аспекти: якісну стадію життя 

організації і типологію співробітників. 
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Наведемо деякі вихідні положення Системи мотивації праці (далі по 

тексту СМП). В основі загальних положень є система справедивої мотивації 

для робітників. Будь-які порушення в системі мотивації, роблять її 

неефективною [2, c. 145]. 

Стратегія кадрового управління повинна чітко базуватися на системі 

мотивації і тим самим відповідати загальній стратегії діяльності організації. 

До уваги потрібно брати зовнішні фактори при формуванні системи 

мотивації. 

1) Правове середовище: СМП повинно дотримуватися рамок закону 

(трудове законодавство тощо). 

2) Економічне середовище: СМП розробляється на основі 

економічних показників міста, області, держави тощо.  

3) Соціальне середовище: СМП нараховує в собі такі показники як: 

прожитковий мінімум, рішення профспілкових комітетів, думка 

співробітників, рівень напруженості та злочинності тощо. 

4) Політична ситуація: СМП повинна керуватись положенням 

політичної ситуації в регіоні.  

5) Фактори технологічного розвитку галузі. 

- Соціально-культурні фактори: СМП враховуються звичаї, традиції та інші 

норми поведінки.  

- Екологічні фактори: для СМП дуже важливо враховувати еколгічну 

обстановку. 

Потрібно підібрати методи для СМП оптимального стимулювання 

праці. СМП направлена на забезпечення працівників підходящої мотивації 

згідно своїх професійних кіл та завдань. СМП виховує таких працівників, 

яких потребує конкретна організація.  

Цілі напрямку СМП: 

- підтримка необхідної продуктивності; 

-  покращення продуктивності; 

- дотримання та вдосконалення стандартів організації; 
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- загальні стратегічні основи системи мотивації праці. 

Базовою мотиваційною політикою є п’ять основних груп 

відповідностей працівників норматиним вимогам (рисунок 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Основні нормативні вимоги 

 

1) Загальні нормативні вимоги для всіх працівників організації 

(вимоги дисципліни і корпоративної культури). Це загальні правила для всіх 

робітників підприємства, в тому числі керівництво. Керівник повинен 

показувати приклад на собі для працівників, по дотриманню нормативних 

вимог.  

2) Нормативні вимоги діляться на управлінські (для керівників) і 

виконавчі (для працівників) дисципліни. Зазначимо, що виконавча 

дисципліна - запорука організованості в діяльності будь-якої організації, а її 

відсутність – причина розпаду. Важливо, щоб мотивація підтримувала 

встановлені првила з дисципліни в організації. 

3) Професійно-функціональні норми. Для вирішення конкретних 

задач, співробітники повинні мати чіткі установи і його кваліфікація повинна 

відповідати рівню поставленої задачі. Кожен працівник повинен розуміти, 

що він є частиної організації і команди без згуртованості якої не буде 

досягнуто бажаного результату. Для мотиваційної системи заборонено 

використовувати дискримінацію, а навпаки вона повинна підтримувати 

мораль і дух різних функціональних ланках. 
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4) Позиційні норми (або норми міжфункціональних взаємодій). 

Потрібно щоб були конструктивні взаємовідносини між робітниками. Навіть 

коли в компанії працюють спеціалісти своєї справи, але при цьому не 

спостерігається конструктивний діалог між ними, то при вирішені спільної 

проблеми або задачі будуть великі  розбіжності, які призведуть до зриву 

виконання планових задач.  Потрібно розробити і стандартезувати регламент 

ділових взаємовідносин, тільки при такому підході поставлені задачі будуть 

вирішуватись точно і в термін і не будуть залежати від характеру, поглядів, 

інтересів тої чи іншої людини.  

5) Правила міжособистісних відносин. На відміну від попереднього 

пункту, тут підкреслюється важливість підтримки мотиваційної системи 

«теплих» міжособистісних відносин. Важливість цього мотиваційного шару 

підтвердить кожен, хто стикався з провалом справи через міжособистісні 

антипатії, міжіндивідуальні конфлікти. Дуже мало працівників можуть 

відокремлювати свої особисті антипатії від ділових поглядів у сфері 

відносин. Пропонуються деякі варіанти міжособистісних відносин: 

а) ввести в корпоративну культуру ряд установ для покращення 

міжособистісного клімату всередині організації; 

б) дотримання працівниками мотиваційних умов для безконфлікттної 

атмосфери в колективі.  

Система мотивації не буде ефективною, якщо вона базується тільки на 

грошових стимулах і не включає немонетарну складову[14, c. 166]. 

Підвищення винагороди рано чи пізно перестає приносити віддачу, на яку 

розраховує роботодавець. Більш того, завищена зарплата починає 

демотивувати. Співробітники при такому підході нерідко перестають 

працювати ефективно і починають триматися за місце будь-якими засобами, 

нерідко на шкоду бізнесу. 

Грошова мотивація, в якій би формі вона не підносилася, повинна 

знаходитися в прямій залежності від результатів праці, від того, наскільки 

ефективно працює працівник або бізнес-підрозділ. Перший час співробітник 
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«відпрацьовує» гроші, після чого психологічно готовий до нових підвищень, 

і якщо зростання винагороди входить в звичку і не пов'язаний з ККД 

працівника, це вже перестає стимулювати. Недарма HR-експерти називають 

гроші короткостроковим стимулятором, так званими інвестиціями першого 

порядку і стверджують, що якщо підприємство здатне платити 

конкурентоспроможну зарплату, для підвищення лояльності має сенс 

направляти ресурси в розвиток системи немонетарних стимулів. 

Ніщо не коштує так дешево і не цінується так дорого, як увага. У 

зв'язку з цим експерти вважають одним з найбільш дієвих і недорогих 

методів немонетарною мотивації прояв інтересу до особистості 

співробітника (чи то рядовий трудівник або топ) і визнання його професійних 

успіхів. Цей інструмент включає в себе цілий комплекс заходів - від усної 

подяки до публічного заохочення і вручення цінного подарунка з нанесенням 

заохочувального тексту і імені працівника.  

 

1.3 Аналіз процесу формування системи мотивації персоналу на 

зарубіжних і Українських підприємствах 

 

Основним методом мотивації на західних фірмах є грошова 

винагорода. На зарубіжних фірмах прийняті кілька систем оплати праці, які є 

ефективними. 

1. Комісійні. Ця система розрахована на високу віддачу 

співробітників, мотивуючи їх отриманням відсотку від укладеної з клаєнтом 

угоди. Така система оплати може бути поєднана з окладом (комісійні можна 

порівняти з відрядною оплатою праці: чим більше виробив, тим більше 

отримав). 

2. За досягнення поставлених задач - грошові винагороди. 

Таку форму оплати використовують більше половини зарубіжних 

компаній. За відповідність прид’явленим вимогам, компанією до 

співробітника, виплачується винагорода. Вимоги визначаються колом 
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обов'язків працівника і ступенем відповідальності. Так, наприклад, премія 

менеджера з персоналу в деяких фірмах залежить від рівня роботи персоналу, 

від його задоволеності роботою, рівень якої буде визначатися шляхом 

опитувань, анкетування та ін. 

3. Індивідуальні винагороди, що надаються працівникам у якості 

нагороди за їх незамінність і цінність для компанії. Такі премії можуть 

виплачуватися за вірність компанії (визнання і винагороду за вислугу років), 

за досвід, володіння спеціальними навичками і вміннями. Такі виплати часто 

мають на меті утримання цінних працівників. 

4. Принцип поділу прибутку. Існує кілька варіантів такої винагороди. 

Перший варіант полягає в тому, що при якісному виконанні певного завдання 

працівник отримує частину прибутку, яку виграє фірма за рахунок його 

роботи. В цьому випадку сума відсотка заздалегідь узгоджується, і це 

обумовлює зацікавленість в правильному виконанні роботи, змушує 

працівника вирішувати проблему креативно і бути активним при вирішенні 

задачі. Інший варіант полягає в тому, що прибуток компанії розподіляється 

між працівниками, тобто їх дохід прямо пропорційний доходу фірми. Це не 

тільки мотивує до роботи, активності, творчості, а й призводить до 

згуртування колективу, роботі в команді, дає психологічний ефект. 

5. Акції та опціони на їх купівлю. Така форма винагороди полягає в 

тому, що працівникові не виплачується «живих» грошей, але дозволяється 

придбати певну кількість акцій компанії або надається певний відсоток акцій, 

що дають дохід в якості дивідендів. Такий метод винагороди схожий з 

принципом поділу прибутку, але завжди носить довгостроковий характер. 

6. На Німецьких підприємствах укладаються договори, за якими 

працівник повинен з максимальною віддачею використовувати свій 

потенціал, заклавши раніше певні показники результативності, при цьому він 

має право розпоряджатися своїм робочим часом як йому заманеться. При 

цьому результаті підвищується трудова мотивація – працівник не просто 



23 

виконує поставлені перед ним задачі, а й залучається до участі керування 

своєю діяльністю. 

7. В Англії, Франції та ряді інших країн набула поширення так звана 

гнучка система оплати, в основі якої - облік індивідуальних якостей 

працівника, його заслуг і результатів роботи за допомогою спеціальних 

оцінних шкал по ряду факторів. При цьому, по суті, відбувається 

індивідуалізація оплати праці, проти чого виступають профспілки, проте цю 

систему підтримують висококваліфіковані спеціалісти і робітники. Надаючи 

великого значення кваліфікації працівників, ряд західних фірм виробляє 

оплату праці не по розряду робіт, а по розряду робочих, що більшою мірою 

підштовхує останніх до підвищення кваліфікації. 

Дедалі більше активною стає тенденція до відмови не тільки від 

індивідуальних комісійних, а й від погодинної оплати праці. Так система 

матеріального стимулювання орієнтується на фактичну кваліфікацію 

робітника[56, c. 341]. 

Класифікатор нематеріальних винагород складається з безлічі 

варіантів.  

Загальновизнаною класифікації нефінансових винагород не існує, 

перераховані нижче є найбільш поширеними: 

1.  Пільги.  

Дистанційна робота набуває все більшої популярності в Європі, і, за 

прогнозами в найближчому майбутньому приблизно 24% працівників будуть 

працювати в такому режимі, що призведе до економії часу і грошей на проїзд 

для працівників, а для організацій - на площах офісів, бензині та ін. 

2. Матеріальні нефінансові винагороди: невеликі подарунки для 

співробітників (сувеніри, кепки, чашки з логотипом компанії тощо); цінніші 

подарунки (сертифікати, телефони, планшети тощо), що вручаються більш 

важливим співробітникам компанії; сімейні подарунки (путівки, квитки в 

театр тощо). Сюди ж відносять різні фінансові «послаблення» співробітникам 
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(оплата медичної страховки, поповнення телефону, знижки на придбання 

продукції компанії тощо). 

3. Заходи які спрямовані на відпочинок працівників компанії: 

внутрішньо фірмові свята, присвячені важливим подіям (день народження  

фірми, підведення річних підсумків тощо); загальні свята (Новий рік, День 

незалежності, Різдво тощо),  екскурсії, пікніки, вечірки, фуршети. 

4. Найбільш значимими є «винагороди-вдячності» (похвала 

співробітників за їх роботу, популяризація інформації про кращих 

робітників.   

5. Винагороди, пов’язані з кар’єрою (кар’єрний ріст, підвищення 

кваліфікації співробітників за рахунок фірми тощо). 

6. Винагороди, пов'язані з удосконаленням робочого місця: нове 

офісне обладнання, надання службового автомобіля тощо. 

7. Можливість делегування повноважень – надання частини своїх 

обов’язків і повноважень представником вищого рівня будь-якому 

співробітнику нижчого рівня для вирішення певної проблеми. При делеговані 

повноважень потрібно чітко сформулювати частину зобов’язань і 

повноважень. 

В західних країнах необхідність делегування повноважень навіть не 

обговорюється, а діє як правило, тому що: 

1. Це хороший стимул для  співробітників тому, що таке відношення 

вказує на довіру і цінність до даного кадру;  

2. Це можливість розкриття потенціалу співробітників; 

3. Менеджер фізично не в змозі контролювати всі процеси, покладені на 

відділ, і тому частина обов’язків передається його підлеглим, при 

цьому менеджер контролює їх виконання і відповідає за них. 

Також велике значення в західних компаніях приділяється 

просуванню талановитих фахівців, але, нажаль, на сьогоднішній день не 

існує тестів для виявлення геніальності, але існують спроби з пошуку 

працівників з високим потенціалом. 
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Так, наприклад, в компанії Philips проводяться заходи з розвитку 

таланту на ранніх стадіях, проводяться зустрічі, на яких виявляються молоді 

таланти. Вони відправляються на курси підвищення кваліфікації, навчаються 

наставниками, потім вони направляються в різні філії компанії, де 

вигострюються і розвиваються їх лідерські та управлінські таланти і з них 

формуються талановиті керівники, здатні на прийняття самостійних 

прогресивних рішень і організацію їх впровадження в життя. Вони працюють 

поруч з відомими досвідченими фахівцями і керівниками, продовжують 

переймати досвід і стають дуже цінними співробітниками компанії. Така 

програма була розроблена на підставі досліджень самої компанії, в результаті 

яких було виявлено, що хороша зарплата стимулює на місяць, підвищення 

кваліфікації та професійне зростання - на півроку або рік, а можливість 

необмеженого кар'єрного росту мотивує на весь час стабільної ефективної 

роботи в компанії[70, c. 116]. 

Основні методи мотивації в Європі представлені в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Методи мотивації в Європі 

Матеріальні методи Нематеріальні методи 

1. Комісійні пільги, пов'язані з графіком роботи 

2. Преміальні нефінансові винагороди 

3. Індивідуальні винагороди (за вислугу років, 

за досвід, володіння спеціальними навичками і 

вміннями) 

різні загальнофірмові заходи 

4. Принцип розподілу прибутку «Винагороди-подяки» 

5. Акції та опціони на їх купівлю винагороди, пов'язані зі зміною 

статусу співробітника 

6. Право розпоряджатися своїм робочим часом винагороди, пов'язані зі зміною 

робочого місця 

7. Гнучка система оплати делегування повноважень. 

 просуванню талановитих фахівців 

 

В основі японської промисловості лежить принцип старшинства в 

основу підвищення трудової діяльності своїх працівників на всіх рівнях 

ієрархії. Цей принцип являється мірилом всіх нюансів при нарахуванні з/п. 
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кожного року здійснюється підвищення заробітної плати. Зазвичай  

враховують, професійну майстерність, посаду і освіту працівника. Однак всі 

ці позиції не надто різко виділяють працівника із загального кола осіб своєї 

групи, так як визначальними залишаються вік і вислуга років на фірмі. 

Сьогодні рівень оплати праці в Японії один з найвищих у світі. 

Відповідно до принципу зростання оплати в залежності від стажу 50-річний 

співробітник отримує щомісяця близько 482 тис. Ієн (трохи більше $ 4 тис.). 

Якщо середню заробітну плату японця вважати за 100%, то в Німеччині при 

тій же якості роботи її рівень становить 81%, в США -78, в Італії 60, в 

Південній Кореї і Тайвані -33%. А в Україні робітник отримує заробітну 

плату в 10 разів менше, ніж його японський колега. 

При цьому грошова мотивація не є в Японії настільки ефективною, як 

в європейських компаніях. Можливо, це пов'язано із загальним 

благополуччям держави, високим економічним розвитком, високим 

духовним потенціалом японців, багатством традицій і патріотизмом, 

розвиненим почуттям колективізму і групових якостей: японець відчуває 

себе членом групи і свою індивідуальність сприймає лише як 

індивідуальність частини єдиного цілого. Звідси виникає схильність до 

групового прийняття рішень, а відповідно - збіг інтересів і бажань 

працівників з інтересами фірми, суспільства і держави. 

Японські менеджери, хоча і віддають належне здібностям людей, все 

ж схиляються до того, що вік і стаж є дуже чіткими і наочними 

детермінантами при визначенні кандидатів на висунення. І хоча у молодих 

працівників нерідко виникає бажання обговорити і посперечатися з приводу 

критеріїв віку і стажу, ветерани-колеги легко заспокоюють їх. Крім того, 

коли молоді самі набирають вік і стаж, вони негайно стають прихильниками 

усталеної системи. 

Велике значення в японських компаніях приділяється процесу підбору 

персоналу. Корпорації починають виховувати для себе майбутніх фахівців 

ще зі студентських років, з 3-5-го курсів. Тоді відбувається виявлення 
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основних здібностей, талантів, схильностей і людину поміщають в ту середу, 

в якій він може їх розвинути. Майбутніх фахівців запрошують на лекції і 

семінари, на яких їх ознайомлюють з історією і особливостями роботи 

підприємства, зацікавлюють, там вони отримують теоретичні навички на 

підставі набутого досвіду. 

Наймаючи молодого фахівця, компанія дає йому наставника, в 

основному з керівної ланки, який допомагає йому адаптуватися в новій 

обстановці, увійти в колектив, вирішити конфліктні ситуації, набути 

необхідні для роботи навички і досвід. Наставника вибирають так, щоб він 

був випускником того ж університету, який закінчив його підопічний, у 

цьому випадку досягається повне взаєморозуміння, він знає достоїнства і 

недоліки отриманої освіти. Наставник вхожий до сім'ї учня, знає його 

захоплення і бажання,  хобі,  дізнається про нього як про особистість. Поки 

підопічному не виповниться 35 років, наставник йому завжди допомагає, 

потім фахівець стає самостійним. І при рекомендації на ту чи іншу посаду 

слово наставника є дуже вагомим і визначальним[69, c. 87]. 

Крім віку і стажу, чимале значення має і рівень освіти працівника. 

Так, випускник університету може зайняти керівну посаду на рівні «канри» 

(керуючого середньої ланки) через сім років після вступу на фірму, а той, хто 

не має такої освіти, - тільки через 15 років. Такий стан характерний в 

основному для великих і найбільших фірм. У дрібних і середніх фірмах 

відповідні терміни зазвичай менш тривалі. 

Працівники, які не мають вищої освіти, можуть дослужитися лише до 

нижчої або середньої управлінської ланки. При цьому ті, хто закінчили лише 

середню школу першого ступеня (дев'ятирічку), можуть в 40 років стати 

майстром, а в 45 - керівником виробничого підрозділу. Випускник середньої 

школи другого ступеня (дванадцятирічні) може стати майстром в 32 роки, а 

начальником цеху - в 37 років. Подальший кар’єрний ріст без вищої освіти 

припиняється. Випускники університетів через 8 років після приходу на 

фірму (у віці 30 років) можуть стати завідувачами підсекцій,  в 40 років – 
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завідувачами секцій, а в віці 50 років - до завідувачами відділів і далі -

директорами. 

Просування по службі здійснюється поступово. При цьому на кожній 

посаді фахівець зобов'язаний пропрацювати певний час (близько 4 років). І 

коли працівник досягає посади 2-3 рангу, він вже стає першокласним 

фахівцем у плані виробничого процесу, може приймати кваліфіковані 

рішення, відмінно орієнтується в обстановці і інтуїтивно приймати ефективні 

управлінські рішення. Це називається розвитком професійної інтуїції. Тільки 

абсолютне знання всіх тонкощів роботи компанії дозволяє вирішувати деякі 

завдання на підсвідомому рівні, тому що саме підсвідомість орієнтована на 

вирішення завдань з заданими параметрами[14, c. 72]. 

Ефективним є метод ротації трудових ресурсів, який полягає в тому, 

щоб кожен працівник вмів виконувати не тільки одну операцію, а всі операції 

виробничого процесу. Працівника переводять з одного робочого місця на 

інше, він навчається і стає багатофункціональним працівником. Це 

призводить до того, що в разі невиходу на роботу одного з працівників заміна 

проводиться всередині колективу. Це підвищує рівень згуртованості 

колективу, призводить до розуміння працівником своєї роботи, усвідомлення 

її важливості, зниження рівня монотонності праці, підвищує інтерес, 

можливість самоосвіти і самонавчання. 

Ми бачимо, що в Японії, принцип старшинства, виконує мотиваційну 

роль. Принцип цей забезпечує стійке підтримання добробуту працівника: з 

роками заробітня плата збільшується, що дає йому можливість перекривати 

зростаючі витрати, пов'язані з підвищенням вартості життя і зростаючими 

власними потребами (створення сім'ї, будівництво будинку, виховання дітей 

тощо). 

Добре працює система раціональних пропозицій. Кожен працівник 

зобов'язаний вносити раціональні пропозиції протягом року. Ці пропозиції 

розглядає керівник. У випадку, якщо пропозиція є цікавою для подальшого 

розгляду, вона просувається далі, до керівників вищого рівня. 
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У разі ухвалення керівниками вищого рівня, пропозиція 

впроваджується. Ініціатору цієї пропозиції публічно і урочисто вручається 

подарунок. Його цінність залежить від вигоди, отриманої фірмою. Подарунки 

вручають тільки тим, хто на це заслуговує. Це виключає елемент заздрості, 

тому що умови абсолютно однакові для всіх. 

Такий метод знаходе нові таланти і допомагає фірмі впроваджувати 

нові перспективні проекти. 

В компанії діє система пільг, вона заключається в тому, що фірма бере 

на себе деякі витрати працівників (проїзд персоналу на роботу, лікування 

працівників і членів їх сімей тощо). Для Японії це норма. Також фірма надає 

працівникам житлові будинки за зниженими цінами. Якщо власних будинків 

у фірми не вистачає, компанія орендує будинки за ринковою ціною і здає їх 

своїм працівникам за пільговою. Корпорація гарантує позики і можливість 

отримання кредиту за пільговим відсотком. Щоб забезпечити всі ці кошти, 

компанія бере кредити в комерційному банку під банківський відсоток, і 

частина відсотка виплачується з прибутку, а працівники отримують позики 

під знижений відсоток. [22, c. 51]. 

Методи мотивації в Японії представлені в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Методи мотивації В Японії 

№ Матеріальні методи Нематеріальні методи 

1 Зростання заробітної плати з набуттям стажу Принцип старшинства, визначальними є вік і 

вислуга років на фірмі 

2 Подарунки за перспективні проекти Виховання для себе майбутніх фахівців ще зі 

студентських років, з 3-5-го курсів 

3 Система пільг Просування по службі здійснюється поступово 

 4 Забезпечення працівників житлом за ціною 

нижче ринкової  

Метод ротації трудових ресурсів 

5  Урочисті винагороди 

 

Ряд компаній Америки взяли за приклад японську методику мотивації. 

Прикладом є компанія IBM з такими методами: 
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1) повага особистості – індивідуальний підхід до співробітників, 

можливості кар’єрного росту, постійний розвиток, який відбувається завдяки 

системі щорічних атестацій та співбесід. Орієнтуючись на результати 

атестації, формується рейтинг працівників з оцінками від «5» до «1», що не 

підлягає публічному розголосу. Працівники, які одержують максимальний 

бал («1»), отримують підвищення. Оцінки «2» і «3» вважаються гарним 

результатом. Ті, хто отримав мінімальний бал («5»), повинні пройти ще дві 

повторні атестації, за результатами яких буде вирішуватись їх подальша доля 

в компанії (працівникам, які не змінили своїх результатів, загрожує 

звільнення, у разі покращення результатів, їм надаються додаткові завдання, 

при виконанні яких працівники залишаються на своїх посадах). Така система 

спрямована на людей з прагненням до самовдосконалення і допомагає їм 

зрозуміти, в якому напрямку слід розвиватися. 

2) гарантована довічна зайнятість - метод кадрової політики, 

спрямованоїї на постійне вдосконалення кадрів, підвищення їх кваліфікації, 

формування з наявного штату високих професіоналів. Це створює фундамент 

для того, щоб змінювати види діяльності всередині фірми, розширювати 

знання працівників про виробництво, цілі та завдання компанії, відкривати 

виробничі секрети, і сприяє згуртуванню команди. При цьому відділ кадрів 

виступає в ролі опікуна працівників і повинен прагнути до повної реалізації 

їх потенціалу в сфері виробництва. 

3) єдиний статус працівників - рівні можливості кожного всередині 

підприємства, можливості повної реалізації потенціалу. Але це стосується 

тільки постійних працівників, до працівників, які працюють за контрактом, 

ставлення дещо інше. Відділ кадрів проводить політику вільного доступу 

працівників до начальства, що знижує рівень конфліктності на виробництві, 

стирає внутрішньовиробниче розшарування, дозволяє вирішувати проблеми 

швидко, без зволікань і затримок. Два рази на рік проводяться анонімні 

опитування працівників, результати опитувань аналізуються, і на їх підставі 
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будується подальша стратегія керівників, виявляються недоліки управління 

та вдосконалюється кадрова політика. 

У компанії існує система рівнів, яка полягає в тому, що зарплата і 

«вага» працівника на фірмі визначаються його рівнем, який складається з 

двох цифр. Перша цифра визначає посаду працівника (код роботи), а друга - 

його статус, який не залежить від займаної посади. Таким чином, 

виключається жорстка боротьба за владу; стираються межі між начальством і 

підлеглими (так як іноді підлеглий має більш високий рівень статусу, ніж 

начальник, що говорить про те, що підлеглий більш цінний на фірмі, ніж 

його керівник); знижується можливість свавілля на місцях; підвищується 

гнучкість кадрової системи - все це дозволяє працівнику знайти всередині 

фірми те місце роботи, яке б відповідало за статусом і доходом його 

побажанням. Така система є досить прогресивною, дозволяє підвищувати 

свій дохід незалежно від посади і сприяє раціональному використанню 

робочого часу (кожен займається своєю справою) [56, c. 82]. 

У той же час керівництво компанії виявляє найбільш кваліфікованих, 

талановитих і перспективних працівників і дозволяє їм удосконалюватися на 

тих місцях, які розкриють їх таланти і здібності. 

Таким чином, дохід співробітника компанії складається з: 

1) його рівня; 

2) оцінки за результатами співбесіди та атестації; 

3) рівня попередньої зарплати. 

Основним пріоритетом роботи в компанії є стимулювання 

«зсередини», створення атмосфери захопленості. А матеріальна винагорода 

стає непрямим стимулом, який дається як побічний ефект від роботи і не 

носить визначального характеру. 

Класичним прикладом застосування американської школи управління 

та мотивації персоналу є відома американська компанія «Макдоналдс». Вона 

використовує такі принципи управління: 



32 

1) формування жорсткої ієрархічної структури кадрів, ніякого 

двовладдя, у кожного підлеглого один начальник; 

2) чіткі посадові інструкції, де до дрібниць описано, чим повинен 

займатися кожен працівник і як він повинен правильно робити це; 

3) добре організована система контролю якості продукції, що 

виготовляється, принцип здачі з першого разу; 

4) строго погодинна система оплати праці, покарання за запізнення і 

догани за прихід завчасно, тому що в цьому випадку необхідно заплатити 

більше згідно відпрацьованого часу. Працює принцип «точно і вчасно», 

налагоджена система роботи персоналу, ніяких вільностей; 

5) формування атмосфери рівності і єдності (спільні обіди, рівність в 

ставках працівників однакових посад, відсутність дискримінації); 

6) можливості кар'єрного росту, відкриті перспективи; 

7) висока ступінь відповідальності начальства за підлеглих; 

8) розвинена система доносів усередині колективу (ящик для доносів 

про порушення). 

Якщо в Японії оплата праці побудована так, що близько третини 

доходу працівників залежить від доходів корпорації (звідси зацікавленість у 

підвищенні добробуту організації), то в США працівники отримують 

винагороду, яка визначається не результатами праці, а кількістю 

відпрацьованого часу. Це, до речі, характерно і для українських організацій. 

У США розмір оплати працівника залежить насамперед від сфери 

його діяльності. Розмір заробітної плати залежить від двох важливих 

елементів стимулювання:  

- диференціація заробітної плати з урахуванням якісних відмінностей 

у роботі; 

- диференціація індивідуальної заробітної плати в межах категорії чи 

посади залежно від досягнень роботи, особистих та ділових якостей на основі 

періодичної сертифікації (на американських підприємствах сертифікація 
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проводиться систематично, зарплата переглядається щороку майже 90% 

працівників). 

Для стимулювання працівників діє система опціонів, яка дає 

можливість придбати акції компанії в майбутньому за ціною на момент 

подачі пропозиції, яка привела до економічного ефекту організацію. Така 

система найбільш підходить для керівників середньої та вищої ланки так, як 

кожен керівник спрямований на довгострокові результати. Винахідницька та 

раціоналізаторська робота відіграє значну роль для збільшення доходу 

компанії[32, 289]. 

Крім того надаються пільги, грошові винагороди, безкоштовні послуги 

з фондів соціального споживання. В кінці року компанії виплачують премії 

своїм працівникам (13-та заробітна плата), а також надаються бонуси від 25% 

до 50 % заробітної плати перед святами, відпустки виплачуються на перед, 

надається службове авто з оплатою пального, часткова або повна 

компенсація вартості житла, безкоштовні путівки на відпочинок для всієї 

сім’ї, працівник має право на гнучкий графік за необхідності. Для збереження 

цінних кадрів компанія застосовує два основних стимулюючих заходів: 

адміністративно-посадове зростання, або поступове підвищення окладу при 

тій же роботі і на тій же посаді[62, c. 43]. 

Основні види додаткової оплати праці: 

- премії керівничому складу; додаткові виплати у зв’язку з виходу 

на пенсію; бонуси  менеджерам, по результатам року; 

- відсоток від прибутку компанії незалежно від величини окладу; 

- виплата за підвищення кваліфікації і за стаж роботи; можливість 

купівлі акцій компанії. 

В США практикують програми стимулювання персоналу: виплати 

постійних окладів або стимулюючі виплати.  

Для більшої мотивації до праці компанія надає бонусні винагороди, 

серед яких право на отримання частини прибутку у вигляді акцій. 
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 Бонусні винагороди не є стандартними і залежать від вкладу 

працівника в компанію.  

У деяких американських компаніях введена система «Участь у 

прибутках» (яка полягає в тому, що з певного відсотка від прибутку компанії 

формується преміальний фонд, який розподіляється між працівниками). При 

цьому величина премії прямо пропорційна зарплати працівника, тобто його 

особистим заслугам, рівню кваліфікації, стажу, незамінності, кількості 

запізнень і прогулів тощо. При цьому розподіляється відсоток від прибутку 

не оподатковується, тому для багатьох компаній це введення є вигідним. 

Іноді розподіл прибутку здійснюється між працівниками шляхом розподілу 

акцій компанії. 

У таких американських компаніях, як IBM і GeneralMotors, скасована 

система оплати за людино-годинах, а оплата працівникам проводиться в 

залежності від рівня кваліфікації (не по диплому, а по кваліфікації 

виконуваної роботи). 

Рівень кваліфікації тим вище, чим більше працівник знає про 

виробництво, і визначається на кожному підприємстві індивідуально, 

залежно від того, наскільки працівник може брати участь у вирішенні 

виробничих завдань і проблем, що виникають. 

На цих підприємствах гарантована постійна оплата праці. Це, з одного 

боку, не гарантує високої продуктивності, а з іншого-гарантує якість і певну 

продуктивність. 

Існує кілька причин відмови від політики підвищення продуктивності 

праці: 

1) підвищення індивідуальної продуктивності праці неминуче 

позначається на якості: в гонитві за виробленням працівник нехтує якістю 

виконуваної роботи, що призводить до підвищення рівня браку, втрати 

компанією репутації і позицій на ринку, зниження рівня прибутку; 

2) підвищення індивідуальної продуктивності праці веде до 

збільшення кількості незавершеного виробництва, збільшення рівня запасів, 
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втрат при зберіганні напівфабрикатів власного виробництва, появи вузьких 

місць у виробництві, аритмічності виробничого процесу; 

3) прагнення збільшити продуктивність праці веде до того, що 

втрачається стимул до раціональної організації виробництва. 

Саме тому в таких великих компаніях, як IBM і GeneralMotors, 

враховується не індивідуальна продуктивність праці, а загальна 

продуктивність в цілому. Якщо з'являється брак, то санкції застосовуються 

до всієї бригади або зміни (якщо виконується конвеєрна робота).  

Основні методи мотивації в США представлені в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

Методи мотивації в США 

№ Матеріальні методи Нематеріальні методи 

1 Дохід співробітника компанії 

складається з: 

1) його рівня; 

2) оцінки за результатами 

співбесіди та атестації; 

3) рівня попередньої зарплати 

Повага особистості 

2 Акції та опціони на їх купівлю Гарантована довічна зайнятість 

3 Преміювання за раціоналізаторську 

і винахідницьку діяльність 

Єдиний статус працівників 

4 Участь в прибутках Пільги та безкоштовні послуги з фондів 

соціального споживання 

5 Різні додаткові виплати а вигляді 

премій 

Надання в особисте користування 

автотранспорту з оплатою бензину; 

повністю або часткова компенсація житла; 

витрати на відпочинок з сім'єю 

6  Гнучкий робочий графік 

 

В Україні традиційно перебільшують значення заробітної плати як 

основного мотивуючого фактора. Існує також особливе, чисто українське 

ставлення до грошей самих співробітників, які вважають, що їм повинні 

платити за сам факт присутності на робочому місці. Очевидно, ця установка є 

спадщиною радянського часу. Саме вона створює головне протиріччя між 

цілями керівництва і очікуваннями співробітників: персонал хоче, щоб йому 

платили, а керівники хочуть, щоб персонал заробляв. Як при недостатньому, 
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так і при надмірному фінансовому стимулюванні мотивація співробітника 

падає. Звідси випливають два важливі висновки. 

1. Персонал повинен отримувати адекватну заробітну плату, здатну 

запобігти переходу на іншу роботу, і не нижче, ніж у конкурентів. 

2. Збільшення заробітної плати не являється хорошим стимулом, 

здатним підвищити мотивацію співробітників. Після нетривалого підйому (як 

правило, 2-3 місяці) спостерігається різкий спад зацікавленості працівників у 

результатах своєї праці. 

Але ж повинні все-таки існувати стимули, які спонукають людей до 

результативної роботи. Такими стимулами є пільги і привілеї. 

Дослідницький центр порталу Work.ua, опитавши 500 економічно 

активних українців старше 18 років, з'ясував, що більшість (67,2%) цінують 

такий спосіб заохочення у вигляді грошової винагороди. Друге місце (8,9%) 

поділяють – безкоштовне навчання та тренінги. Біля (6,6%) громадян були би 

раді публічній подяці за гарну роботу з вуст керівника, для (5,8%) 

працюючих українців було б важливим отримати персональні подарунки та 

премії. 4,7% українців вважають, що штрафи та покарання змушують 

працювати краще. 6,8% працюючих схиляються до думки, що гарна 

мотивація це проведення корпоративів та надання додаткових вихідних.  

 

Рис. 1.2. Способи мотивації 

Для отримання кращого результату, потрібно використовувати всі 

методи мотивації в сукупності. Ще існує і індивідуальна мотивація для 

окремих співробітників. Необов’язково підприємство може мати 

стандартного пакету стимулів[37, c. 168]. 
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Для будь-якої компанії важливо, щоб працівники відчували себе 

комфортно і впевнено, тому корпоративна культура і зручність робочого 

простору також відносяться до мотивації. Неочікувана мотивація більш дієва 

ніж прогнозована. 

Реальна ефективність будь-яких економічних заходів визначається їх 

впливом на ставлення людей до праці. Нажаль, керівники рідко враховують 

соціальні наслідки прийнятих рішень, які, як правило, носять не 

комплексний, а суто економічний чи технічний характер. Будь-який керівник 

усвідомлює, що необхідно спонукати людей працювати на організацію, але 

при цьому вважає, що для них досить простої матеріальної винагороди. Не 

завжди така політика може бути успішною, тому що по суті вона не 

правильна.  

Основні методи мотивації в Україні представлені в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Основні методи мотивації в Україні  

№ Матеріальні методи Нематеріальні методи 

1 Преміювання за раціоналізаторську і 

винахідницьку діяльність 

Додатковий вихідний або незначне 

скорочення робочого дня 

2 Участь в прибутках Гнучкий графік роботи 

3 Різні додаткові виплати у вигляді 

премій 

Публічна подяка 

4  Допомога в особистих справах 

 

Для порівняння систем мотивації за кордоном і України складемо 

таблицю 1.7. 

У висновку можна сказати, що в Україні більше приділяється уваги 

матеріальній винагороді, а не моральній, проте дослідження проведені на  

сайті iqusion.com  показують, що якщо гроші є в достатній кількості, то: 

- 20,0% людей - працювати не будуть; 

- 28,8% - будуть працювати в разі цікавої роботи; 

- 28,8% - будуть працювати, щоб уникнути нудьги і самотності; 

- 11,2% - будуть працювати з боязні «втратити себе»; 

- 7,2% - будуть працювати, тому що робота приносить радість; 
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- 4,0% - інше. 

Таблиця 1.7 

Порівняння систем мотивації в Україні та інших краї6нах світу 

Мотивація Європа  Японія США Україна 

Матеріальні методи 

Комісійні + +   

Преміальні + + + + 

Індивідуальні 

винагороди 

+ + + + 

Принцип поділу 

прибутку 

+  + + 

Акції та опціони 

на їх купівлю 

+  +  

Право 

розпоряджатися 

своїм робочим 

часом 

+    

Гнучка система 

оплати 

+    

Нематеріальні методи 

Пільги, пов'язані з 

графіком роботи 

+  + + 

Нефінансові 

винагороди 

+ +  + 

Різні 

загальнофірмові 

заходи 

+   + 

Делегування 

повноважень 

+   + 

Просуванню 

талановитих 

фахівців 

+    

Повага 

особистості 

 + +  

Гарантована 

довічна зайнятість 

 + +  

Метод ротації 

трудових ресурсів 

 + +  

Система пільг  + +  

 

Основні мотиви діяльності, при цьому, розташовуються в наступній 

послідовності: 

- 45% - самореалізація; 

- 35% - задоволеність змістом роботи; 
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- 12% - гроші; 

- 8% - інше. 

Таким чином, знання справжніх мотивів працівника є для керівника 

основоположним, оскільки саме співвідношення внутрішніх і зовнішніх 

чинників мотивації є основою для узгодження інтересів співробітника, його 

керівника і компанії. Узгодження інтересів - найбільш важливе і цінне в 

роботі керівника. Узгодити інтереси між клієнтом і компанією багато хто вже 

навчився, прийшов час вчитися погоджувати інтереси компанії, керівників і 

співробітників. 

 

Отж, можна зробити висновок, що мотивація - це процес спонукання 

себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей і відповідно до 

цілей організації. 

Виділяють такі різновиди мотивів до праці: стадність (потреба бути в 

колективі), мотив особистого самоствердження, мотив самостійності, мотив 

надійності (стабільності), мотив придбання нового (знань, речей і т.д.), мотив 

справедливості і мотив змагальності. 

Методи мотивування персоналу можуть бути найрізноманітнішими і 

залежать від опрацьованості системи мотивування на підприємстві, загальної 

системи управління та особливостей діяльності самого підприємства. 

Існують наступні методи мотивування ефективного трудового 

поведінки:  

1) матеріальне заохочення: найпоширенішим метод є індивідуальна 

премія. Щоб її сприймали як винагороду, а не частину зарплати, її слід 

виплачувати один раз на рік, інакше вона втратить свою мотиваційну 

здатність. До працівники повинна бути доведена інформація про відсоток 

премії залежно від виконаної роботи, зазвичай він становить не менше 30% 

(за Ф.Тейлером). Розмір премії залежить від посади та загального внеску 

робітника для виконання цілі, поставленої компанією. 
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Задоволеність матеріальною винагородою в організаціях де керівники 

відносяться до своїх співпрацвників справедливо і мотивують ініціативних 

людей - найменший відсоток відтоку працівників. 

2) Організаційні способи мотивації включають в себе: 

- участь в справах організації (як правило, соціальних); 

- перспектива придбати нові знання та навички; 

- збагачення змісту праці (надання більш цікавої роботи з перспективами 

посадового і професійного зростання). 

  3) Принципи морально-психологічного мотивування охоплюють: 

створення середовища, яке впливає на розвиток і формування власної 

відповідальності, професійної гордості за роботу; забезпечення можливостей 

виразити себе в праці; визнання (приватне і публічне); високі цілі, які 

надихають людей на ефективну працю; атмосфера взаємної поваги, довіри. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИКЛАДІ ТОВ 

«ПОЛІТЕХПРОМ» 

 

2.1 Загальна характеристика підприємства ТОВ «Політехпром» 

 

 

19 березня 1999 року в місті Миколаїв було створено підприємство 

ТОВ «Політехпром». Основним видом діяльності ТОВ «Політехпром» є 

лиття легких кольорових металів і виробництво різної продукції: прес-форм, 

штампів, технологічної оснастки. 

ТОВ «Політехпром» надає послуги з штампування деталей, лиття 

пластмасових виробів, а також займається виготовленням однофазних 

електродвигунів, пральних машин (СМ-1 «Отрада», СМ-1 «Алиса», СМ-2 

«Агат»), соковижималок (СВПП-301М «Родничок»).  

В 2003 році на підприємстві було засновано своє власне 

інструментальне виробництво, яке складається з такого парку техніки: 

токарні, фрезерні, плоскошліфувальні, координатно-розточувальні, 

круглошліфувальні, електроерозійні, оптико-шліфувальні, гравірувальні 

станки тощо. 

Першою випущеною продукцією інструменального виробництва був 

штамп для виготовлення листів статора і ротора, а також прес-форма для 

виготовлення кришки асинхронного електродвигуна. 

На сьогоднішній день ТОВ «Політехпром» виготовляє штампи та прес-

форми будь-якої складності, а також освоїв виготовлення технологічної 

оснастки (зажимні пневматичні та гідравлічні пристосування, кондуктори). 

В 2018 році підприємство впровадило в виробництво виготовлення 

електроактиваторів води (фільтр для води) «EKWO-9 Хрусталь», цей проект 

був реалізований завдяки співпраці з ТОВ КІЗ «Лезо», працівники якого 
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спроектували та виготовили прес-форми на корпус та кришку 

електроактиватора. 

Джерелами формування майна і фінансових коштів є: доходи, отримані 

від реалізації послуг (робіт, продукції), а також інших видів господарської 

діяльності; банківські та інші кредити; доходи від цінних паперів. 

Прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків та 

обов'язкових платежів, знаходиться в його розпорядженні та витрачається їм 

самостійно, а із залишку прибутку утворюються різні фонди. 

Товариство є юридичною особою і має власні приміщення, які 

розташовані як на власній так і орендованій землі. 

Виробничі приміщення ТОВ «Політехпром» нараховують: два 

виробничих цеха 4000 кв.м. і 3000 кв.м. та адміністративний корпус 1000 

кв.м. На сьогоднішній день працює лише один цех площею 4000 кв.м. 

Штатна чисельність персоналу дуже скоротилась з 175 чоловік (2005 

р.) до 40 осіб (2020р.). Таке зниження чисельності штату пов’язано з  

відтоком персоналу до європейських країн. Організаційна структура 

представлена на рисунку 2.1 (Додаток А). 

У ТОВ «Політехпром» визначено такі завдання і пріоритети в галузі 

охорони праці, промислової безпеки та екології: 

1) розробка і реалізація технічних і управлінських заходів, спрямованих 

на охорону здоров'я працівників, попередження травматизму на виробництві, 

виключення можливості виникнення аварійних ситуацій. 

2) регулярний моніторинг, актуалізація та оцінка промислових 

небезпек і ризиків, розробка і реалізація планів заходів щодо зниження 

значних промислових ризиків. 

3) ефективний контроль дотримання вимог промислової та екологічної 

безпеки на виробничих об'єктах товариства. 

4) підвищення надійності технологічного обладнання, забезпечення 

його безпечної та безаварійної роботи, підвищення рівня автоматизації 

технологічних процесів і протиаварійних систем. 
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5) Підвищення культури виробництва та персональної відповідальності 

кожного працівника в області екологічної та промислової безпеки. 

Керівництво ТОВ «Політехпром» усвідомлює свою відповідальність 

перед суспільством щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці 

працівників, збереження сприятливого навколишнього середовища в зоні 

впливу виробничих об'єктів підприємства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ 

«Політехпром» розраховані за даними бухгалтерського балансу за 2019-2020 

роки та представлені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ 

«Політехпром» за 2019-2020 р.р. 

Показники 2019 р. 2020 р. Абсолютні 

зміни 

Темп 

росту, % 

Виручка від реалізації товарів і послуг, грн. 9333,3 9449,3 116 101,2 

Собівартість проданих товарів, робіт і послуг,  

тис.грн 

8177,8 8305 127,2 101,6 

Прибуток (збитки) від продажів, тис.грн 1155,5 1144,4 -11,1 99 

Чистий прибуток, тис. грн 202,5 235,4 32,9 116,2 

Загальна вартість майна підприємства, тис.грн 35366,5 35802,8 436,3 101,2 

Вартість основних фондів підприємства, 

тис.грн 

13619,3 11243,7 -2375,6 82,6 

Власний капітал, тис.грн. 22920,5 24383,7 1463,20 106,4 

Чисельність працюючих, чол 42 40 -2 95,2 

в тому числі робітників, чол 29 28 -1 96,6 

Фонд заробітної плати, тис.грн. 4646,2 4780,5 134,3 102,9 

в тому числі ФЗП робітників, тис. грн 3252,3 3346,4 94,1 102,9 

Вироблення на одного працюючого, тис.грн / 

чол 

222,2 236,2 14 106,3 

Виробіток на одного робітника, тис.грн 321,8 337,5 15,7 104,9 

Середня заробітна плата одного працюючого, 

тис.грн 

110,6 119,5 8,9 108 

Середня заробітна плата одного робітника, 

грн 

112,1 119,5 7,4 106,6 

Фондовіддача, грн 0,69 0,84 0,15 121,7 
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Продовження таблиці 2.1. 

Частка власного капіталу в загальних 

джерелах формування майна підприємства,% 

76,8 78,3 1,5 101,9 

Рентабельність майна підприємства,% 0,6 0,7 0,1 116,7 

Рентабельність продукції% 2,5 2,8 0,3 112 

 

Як видно за даними таблиці 2.1. за аналізований період покращилися 

всі показники фінансово-господарської діяльності підприємства. 

1. Виручка від реалізації товарів і послуг збільшилася на 1,2%, 

прибуток від продажів зменшився на 1%. 

2. Збільшилася вартість майна підприємства на 1,2%,а основні фонди 

зменшилимь на 17,4%, що також вплинуло на фондовіддачу, вона 

збільшилась з 0,69 до 0,84. 

3. Як позитивний фактор слід відзначити збільшення власного капіталу 

підприємства на 6,4%. 

4. Чисельність працівників за аналізований період зменшилася на 4,8%, 

при одночасному зростанні середньої заробітної плати на 8%, в тому числі 

робочих — на 6,6%. Продуктивність праці збільшилася на 6,3%, в тому числі 

робочих — на 4,9%. 

5. Збільшилася рентабельність продукції з 2,5 до 2,8%, рентабельність 

майна підприємства з 0,6 до 0,7%. 

В цілому можна зробити висновок про задовільний фінансовий стан 

підприємства. 
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2.2 Аналіз складу і структури персоналу 

 

 

Трудові ресурси є однією з основних груп факторів, що визначають 

результати діяльності організації. Використання трудових ресурсів може 

характеризуватися екстенсивністю та інтенсивністю використання праці 

чисельності працівників, фонду оплати праці, якістю трудових ресурсів. 

Правильне використання трудових ресурсів – це запорука успіху 

підприємства у виконанні поставлених цілей, виконання робіт, раціональне 

використання обладнання та збільшення економічних показників[43, 171]. 

Основні завдання аналізу: 

- вивчення забезпеченості підприємства і його структурних 

підрозділів персоналу за кількісними та якісними параметрами; 

- оцінка екстенсивності, інтенсивності та ефективності 

використання персоналу на підприємстві; 

- виявлення резервів більш повного та ефективного використання 

персоналу підприємства. 

Джерелами інформації для аналізу є: план праці, статистична звітність, 

дані табельного обліку і відділу кадрів. Для проведення аналізу 

забезпеченості підприємства трудовими ресурсами порівняємо фактину 

кількість працівників з штатною (таблиця 2.2.).  

У процесі аналізу проаналізовано зміна кадрового складу за кілька 

років (2020 рр.). 

Таким чином, аналізуючи отримані дані видно, що забезпеченість 

підприємства за останні 5 років складає в середньому 93,42%, причому 

найбільша частка належить робочим основних професій – 70,2%, 19,9% 

складають інженерно-технічні працівники, 7,4% працівники допоміжного 

виробництва і 2,5% молодший обслуговуючий персонал (рис 2.2). 
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Таблиця 2.2. 

Аналіз забезпеченості кадровими ресурсами 2016-2020 рр. 

Категорія 

працівників 

Чисельність Відсоток забезпеченості (структура) 

Штат 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 среднє 

Середньооблікова 

чисельність 

персоналу 

43 41 39 39 42 40 95,3 90,6 90,6 97,6 93 93,42 

жінки 5 5 5  5 5 100 100 100 100 100 100 

чоловіки 38 36 34 34 37 35 94,7 89,5 89,5 97,3 92,1 92,62 

Працівники 

основних 

професій 

30 29 27 27 29 28 96 90 90 96 93,3 93 

жінки - - - - - - - - - - - - 

чоловіки 30 29 27 28 29 28 96,7 90 93,3 96,7 93,3 94 

Працівники 

допоміжного 

виробництва 

2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 100 

жінки - - - - - - - - - - - - 

чоловіки 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100 100 

Інженерно-

технічні 

працівники 

10 8 6 6 9 7 80 60 60 90 70 72 

жінки 4 4 4 4 4 4 100 100 100 100 100 100 

чоловіки 6 4 4 3 5 4 66,7 66,7 50 83,3 66,7 66,7 

Молодший 

обслуговуючий 

персонал 

1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 100 

жінки 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 100 

чоловіки - - - - - - - - - - - - 

 

У процесі дослідження системи мотивації доцільним оцінити якісний 

склад працівників ТОВ «Політехпром» (за стажем, віком, гендерний, 

утворення). Результати даного аналізу дозволять зробити непрямий висновок 

про стан системи мотивації підприємства. 
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Рис. 2.2. Середня зебезпеченість персоналу   

Аналізуючи структуру персоналу по гендеру виявлено, що 87,6% 

складають чоловіки, і 12,4% відповідно - жінки, що може бути пов'язано зі 

специфікою діяльності організації (рис 2.3.). 

 

 

Рис. 2.3. Гендерна структура персоналу 

Далі в таблиці 2.3 проаналізуємо стаж роботи персоналу ТОВ 

«Політехпром». 

Таблиця 2.3.  

Аналіз персоналу за стажем роботи 

 

Стаж 

Чисельність Структура, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 середнє 

До 1 року 1 - 1 1 1 2,4 - 2,5 2,4 2,5 2 

1 – 5 років 5 5 4 5 4 12,2 12,9 10,3 11,9 10 11,5 

5 – 10 років 7 6 5 5 6 17 15,4 12,8 11,9 15 14,4 

10 -15 років 9 8 8 9 8 22 20,5 20,5 21,4 20 20,9 

15 -20 років 9 10 11 10 11 22 25,6 28,3 23,8 27,5 25,4 

Понад 20 років 10 10 10 12 10 24,4 25,6 25,6 28,6 25 25,8 

Загальна чисельність працівників 41 39 39 42 40 100 100 100 100 100 100 

70%

20%

7% 3%

Забезпеченість персоналу

робочі основних 
професій

інженерно-
технічні 
працівники

88%

12%

Гендерна структура персоналу

чоловіки

жінки
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Загальна чисельність персоналу з кожним роком коливається, але 

кількість працівників зі стажем від 5 до 20 років є стабільною. Це говорить 

про те, що робочих влаштовує чинна на підприємстві система преміювання, 

оплати праці, соціальна політика, відносини в колективі та з керівництвом, 

тобто вони цінують робоче місце, у них є бажання працювати на ТОВ 

«Політехпром», що позитивно характеризує систему мотивації. 

 

 

Рис. 2.4. Структура персоналу за стажем в середньому за 5 років 

 

Показник якісного складу робочих за стажем протягом аналізованих 5 

років відносно стабільний. Хорошим фактором є велика частка робітників 

(35%) зі стажем від 10 до 20 років – багато фахівців. Частка робітників зі 

стажем 5-10 років складає 14%, що також є гарним показником, але те, що на 

підприємстві 25% працівників працює зі стажем більше 20 років вказує на 

прийдешні проблеми з кадрами. Невелика частка робітників зі стажем до 1 

року вказує на задовільну кваліфікацію працівників загалом. 

Якісний склад працівників за віком. 

Аналогічно проаналізуємо показник якісного складу робочих за віком 

(таблиця 2.4.). 
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Таблиця 2.4. 

Віковий склад працівників 

Вік працівників Чисельність, чол Структура, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 середнє 

до 18 років - - - - - - - - - - - 

18-30 років 12 10 10 9 9 29,3 25,6 25,6 21,4 22,5 24,8 

31-40 років 9 9 8 10 9 22 23 20,5 23,8 22,5 22,4 

41-50 років 6 6 5 7 7 14,5 15,4 12,8 16,7 17,5 15,4 

51-59 років 5 5 7 6 7 12,2 12,8 17,9 14,3 17,5 14,9 

60 років і більше 9 9 9 10 8 22 23,2 23,2 23,8 20 22,5 

Середній вік  42 43 44 45 44       

Всього 41 39 39 42 40 100 100 100 100 100 100 

 

 Структура персоналу за віком у середньому за 5 років зображена на 

рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.5. Структура персоналу за віком у середньому за 5 років 

 

Середній вік працівників становить 43 роки, проте число робочих 

молодше сорока років становить в середньому 47,2% від загального числа 

робітників. Тобто майже половина — молоді робітники, це позитивний 

результат, оскільки молодь більш енергійна і ймовірність підвищення 

продуктивності праці збільшується. До того ж частка робітників від 18 до 40 
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років свідчить про ефективне матеріальне заохочення. Залучити молодь 

складніше, ніж людей старшого, передпенсійного віку, оскільки у «молодих» 

більше можливостей знайти кращу роботу. Для їх залучення необхідні 

потужні стимули. 

Згідно з отриманою оцінкою вікової структури робочих можна 

зробити позитивний прогноз щодо продуктивності праці робітника 

колективу: більшість співробітників працездатного віку. 

Якісний склад робочих за освітою. 

Що стосується показника якісного складу робочих за освітою, то тут 

спостерігаються такі результати (таблиця 2.5.). 

Таблиця 2.5. 

Аналіз персоналу за рівнем освіти 

Освіта Чисельність Структура, % 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 середнє 

Вища освіта 15 13 13 15 13 36,6 33,3 33,3 35,7 32,5 34,3 

Середня спеціальна освіта 25 25 25 26 26 61 64,1 64,1 61,9 65 63,2 

Середня освіта 1 1 1 1 1 2,4 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 

Не мають середньої освіти - - - - - - - - - - - 

Загальна кількість 

працівників 

41 39 39 42 40 100 100 100 100 100 100 

 

Частка персоналу за освітою в середньому за 5 років надана на рис. 2.6. 

 

 

Рис. 2.6. Структура персоналу за освітою в середньому за 5 років 
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Освітня структура зазнала деяких змін — так, збільшилася частка 

робітників з середньою спеціальною освітою (з 61% у 2016 році до 65% у 

2020 році), а з вищою освітою зменшилась (з 36,6% у 2016 році до 32,5% у 

2020 році). Найбільшу частку становлять працівники з середньою 

спеціальною освітою. Це є позитивним фактором — найбільше число 

професіоналів своєї справи. 

Таким чином, проаналізувавши показник якісного складу робочих ТОВ 

«Політехпром» (за стажем, за віком, по гендеру і за освітою) за аналізований 

період з 2016 по 2020 рік, можна зробити наступний висновок: 

- в середньому на підприємстві працює 40 осіб; 

- забезпеченість в трудових ресурсах підприємства склала 93,42%; 

- середній вік робітників - 44 роки; 

- вищу або спеціальну освіту мають 97,5% персоналу; 

- 35% співробітників працює на підприємстві від 10 до 20 років. 

Для характеристики руху робочої сили розраховують і аналізують такі 

показники (таблиця 2.6.). 

Таблиця 2.6. 

Наявність та рух трудових ресурсів ТОВ «Політехпром» 

  Показник 2016 р 2017 р 2018 р 2019 р 2020 р 

1 Чисельність персоналу на початок року 41 39 39 42 40 

2 Прийнято на роботу 3 2 1 4 2 

3 Вибули 2 5 1 1 3 

За особистим бажанням 2 4 1 1 3 

звільнені за порушення трудової дисципліни - 1 - - - 

4 Чисельність персоналу на кінець року 41 39 39 42 40 

5 Середньооблікова чисельність персоналу 41 39 39 42 40 

6 Коефіцієнт обігу з прийому працівників (ряд. 2 / ряд. 

5) 

7,3 5,1 2,6 9,5 5 

7 Коефіцієнт обігу з вибуття працівників (ряд. 3 / ряд.5) 4,9 12,8 2,6 2,4 7,5 

8 Коефіцієнт сталості кадрів (100 - ряд.7) 95,1 87,2 97,4 97,6 92,5 
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З аналізу видно, що склад персоналу організації відносно стабільний, є 

плинність кадрів. 

Аналіз плинності кадрів за опитуваннями звільнилися з 2016 по 2020 

рік за власним бажанням (проводилось опитування 11-ти осіб за контактними 

телефонами, наявних в даних відділу кадрів) показує, що основними 

причинами звільнення з ініціативи працівника у 2020 році називалися (в 

порядку убування значущості): 

- незадоволеність заробітною платою - 29,0%; 

- незадоволеність графіком роботи - 19,2% 

- зміна місця проживання 15,2%; 

- незадоволеність важкими умовами праці -13,9%; 

- знайшли роботу за фахом 9,4%; 

- конфлікт з керівництвом - 6,8%; 

- відсутність перспективного кар'єрного росту відзначили 3,6%; 

- за станом здоров'я - 2,9%. 

Основними причинами звільнень стабільно називаються 

незадоволеність зарплатою, умовами праці та графіком роботи — тут 

скоріше можна говорити не про незадовільність саме розміром зарплати як 

такої (адже середній заробіток у підприємстві не нижчий, ніж в аналогічних 

спеціальностях, пропонованим центром зайнятості), а про те, що розмір 

зарплати не відповідає інтенсивності праці. Тобто за таку ж зарплату можна 

знайти роботу з кращими умовами праці, зручним графіком та «легшу» за 

обсягом роботи[47, 312]. 

У ТОВ «Політехпром» поширені нематеріальні та матеріальні види 

стимулювання трудової активності персоналу (рис. 2.7).  

Кожен працівник має своє завдання, яке потрібно виконувати з різним 

підходом залежно від ситуації. Основними робочими моментами є темп 

повторення такого завдання і час, який потрібен для виконання даної роботи. 
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Рис. 2.7. Система мотивації ТОВ «Політехпром» 

Підбір персоналу на підприємстві здійснювався відділом кадрів в 

основному на основі співбесіди, при цьому велику роль грають: 

- базова освіта працівника; 

- стаж роботи за фахом; 

- характеристика з попереднього місця роботи. 

В апарат управління приймаються працівники з освітою середньою 

професійною або вищою. На керівні посади приймаються люди, які мають 

подібний досвід роботи та позитивно зарекомендували себе на колишній 

роботі. 

З метою підвищення професійної майстерності працівників 

проводиться навчання. Охочі самостійно підвищити кваліфікацію можуть 

вступати в спеціальні середні та вищі навчальні заклади. 

Ці можливості зростання професійної майстерності значною мірою 

формують нематеріальні мотиви діяльності співробітників. 

Для стимулювання персоналу їм надаються такі пільги: 

- добровільне медичне страхування працівників; 

- часткова оплата путівок в санаторії; 

- путівки дітям працівників до літніх таборів; 

- навчальна відпустка. 

У таблиці 2.7. зображені дані з витрат ТОВ «Політехпром». які 

направляються на матеріальне стимулювання трудової активності. 
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Таблиця 2.7. 

Динаміка витрат по стимулюванню трудової активності, тис. грн. 

Найменування 2019 р. 2020 р. Зміни 

Навчання 9,25 12,43 3,18 

Добровільне медичне страхування 

працівників 

20,5 22,3 1,8 

Навчальні відпустки 6,14 6,85 0,71 

Путівки 136 148 12 

Усього 171,89 189,58 17,69 

 

Дані таблиці 2.7. свідчать, що за 2019-2020 рр. відзначається зростання 

витрат, що спрямовуються на матеріальне стимулювання трудової активності 

персоналу на 17,69 тис. грн. На часткову оплату путівок персоналу в 

санаторії та на дитячі путівки в літні табори у 2020 р. було витрачено на 12 

тис. грн. більше, ніж у 2019 р., на 0,71 тис. грн. більше витрачено на оплату 

навчальних відпусток, а на навчання персоналу — на 3,18 тис. грн. більше, 

ніж у 2019 р. 

Іншим видом є матеріальне стимулювання праці персоналу ТОВ 

«Політехпром». Головним з них є заробітна плата. 

Оплата праці працівників підприємства здійснюється відповідно до 

штатного розкладу за тарифними ставками та окладами, затвердженими 

директором ТОВ «Політехпром», а також на підставі колективного договору. 

Преміювання працівників на основні результатів господарської 

діяльності здійснюється на підставі Положення про преміювання. Премія 

проводиться за результатами роботи за місяць за виконання і перевиконання 

показників, що враховуються зростальним підсумком з початку року. 

Нарахування премії проводиться з урахуванням виконання планів за 

ділянками, але не більше 75% посадового окладу. Премія на дільницях 

нараховується пропорційно відпрацьованому часу, посадового окладу. За 

окремі упущення в роботі, працівники можуть позбавлятися премії до 100%. 

Праця працівників підприємства оплачується за затвердженими 
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ставками (окладами), як це передбачено і в укладеному з працівниками 

трудовому договорі. 

Працівникам ТОВ «Політехпром» виплачуються доплати за суміщення 

професій. За особисту активну участь в житті колективу і трудовий внесок в 

розвиток підприємства виплачується преміальний фонд, що надходить в 

розпорядження директора ТОВ «Політехпром». 

З оплати праці працівників, так само як і інших підприємств, 

проводиться різного роду утримання. За своїм характером ці утримання 

поділяються на дві групи: обов'язкові утримання та утримання з ініціативи 

підприємства. 

До числа обов'язкових утримань відносяться соціальні відрахування в 

розмірі 19,5% - податок на прибуток, від розміру нарахованої заробітної 

плати. До утримань за ініціативою підприємства відносяться суми, утримані 

з членів підприємства за заподіяну матеріальну шкоду, допущений брак, і так 

далі. 

Заробітна плата виплачується відповідно до чинного законодавства не 

рідше, ніж кожні пів місяця, а за час відпустки не пізніше, ніж за три дні до 

початку відпустки. 

Структура фонду оплати праці та фонду матеріального заохочення ТОВ 

«Політехпром» за категоріями персоналу наведена в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8. 

Структура і динаміка фонду оплати праці персоналу, тис. грн. 

Категорія парцівників 2019 р. 2020 р. Абс. змін. % 

Інжинерно-технічний персонал 1393,9 1434,1 40,2 +2,9 

Робочий персонал 3252,3 3346,4 94,1 +2,9 

ВСЬОГО ФОП, в т.ч.: 4646,2 4780,5 134,3 +2,9 

- постійна частина ФОП 3419,6 3518,3 98,7 +2,9 

до загального розміру ФОП, % 73,6 73,6 - - 

- перемінна частина ФОП 1226,6 1262,2 35,6 +2,9 

до загального розміра ФОП, % 26,4 26,4 - - 
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Дані таблиці 2.8. свідчать, що загальний фонд оплати праці зріс на 

134,3 тис. грн. або на 2,9% до рівня 2019 р. В абсолютній зміні фонд оплати 

праці робітників зріс на 94,1 тис. грн., управлінців — на 40,2 тис. грн. 

Заробітна плата за останній рік особливо не змінилась, і це не є стимулом для 

працівників. 

Середня заробітна плата працівників підприємства розділена 

відповідно до займаних посад в залежності від рівня професійної підготовки. 

 

2.3 Дослідження системи мотивації методом анкетування 

 

Розуміння предметної та соціальної природи мотивів людини дозволяє  

підкреслити їх відносну незалежність від глибинних інстинктивних потягів. 

Задоволення будь-якого потягу завжди опосередковано будь-яким способом, 

а він якраз і виявляється соціально заданим. З цієї ж причини не стільки 

суб'єктивні емоційні переживання визначають сферу мотивації, скільки 

розвиток мотивів людської діяльності збагачує і перебудовує самі емоції та 

почуття. 

Запропонована в даній роботі методика застосовується при аналізі 

мотивації трудової діяльності працівників. В опитуванні брали участь 20 

осіб: адміністративно управлінський персонал - 5 осіб, основні працівники 

(15 осіб). 

Методика заснована на наступних тестах: 

1) Оцінка задоволеності роботою (додаток Б), 

2) Оцінка ціннісної орієнтації (додаток В), 

3) Визначення спрямованості мотивації, 

4) Мотиваційна структура особистості, 

5) Визначення ступеня задоволеності персоналу трудовою діяльністю. 



57 

На ці питання подано 5 варіантів відповідей від -2 до +2. Середній 

варіант відповіді є нейтральним і оцінюється в 0 балів, максимально 

позитивний - +2 бали, максимально негативний - 2 бали. 

При обробці анкети підсумовується кількість працівників, які відповіли 

по одному з п'яти варіантів відповіді, і визначається індекс задоволеності за 

такою формулою: 

 (2.1) 

де: +2, +1, 0, -1, -2 - шкала задоволеності; 

 - число респондентів, які відповіли на даний варіант; 

 - загальне число опитаних. 

Індекс задоволеності може змінюватися в межах від -2 до +2. 

Результати опитування представлені в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9. 

Результати обробки анкети з оцінки задоволеності роботою 

N питання Кількість відповівших за варіантами Індекс задоволенності 

+2 +1 0 -1 -2 

1 6 8 3 1 2 0,75 

2 5 6 5 3 1 0,55 

3 2 1 9 7 3 -0,4 

4 1 11 7 3 1 0,4 

5 10 7 3 0 0 1,35 

6 2 3 8 6 1 -0,05 

7 5 4 8 2 1 0,5 

8 1 2 10 4 3 -0,3 

9 1 2 1 10 6 -0,9 

10.1 1 2 6 8 3 -0,35 

10.2 2 5 8 3 2 0,1 

10.3 2 4 7 2 2 -0,1 

10.4 1 2 5 10 2 -0,5 

10.5 1 3 5 10 1 -0,35 

11 0 1 2 9 8 -1,2 

12.1 0 1 7 12 0 -0,55 

12.2 7 12 0 1 0 1,25 

12.3 0 1 1 6 11 -1,35 

12.4 1 0 3 5 11 -1,25 

13 1 1 4 8 6 -1,05 

 



58 

Таблиця 2.10.  

Позитивні і негативні сторони задоволеності за значимістю 

Позитивний Негативний 

Конкурентоспроможність підприємства. Оплата праці не залежить від економічного 

становища, від трудових зусиль. 

Оплата праці залежить від освіти, проф. 

підготовки і досвіду роботи. 

Оплата праці не спонукає персонал ефективно 

працювати. 

Задоволеність вцілому своїм життям. Оплата праці дирекції ІТП і основної маси 

працівників несправедлива стосовно їх трудового 

внеску. 

Організація праці на підприємстві. Немає впевненості в завтрашньому дні. 

Стан справ на підприємстві. Погане ставлення працівників до умов праці. 

Оплата праці керівників середньої ланки 

справедливо по відношенню до їх трудового 

внеску. 

Низька продуктивність праці. 

 

Визначення ціннісної орієнтації працівників. 

Для цього блок питань про ідеальну роботу розбивається на 4 підгрупи, 

кожна з яких дає уявлення про ідеальну роботу, як про роботу, спрямованої 

на: 

- зміст роботи (питання 1, 8, 11, 13), 

- суспільну корисність роботи (питання 3, 7, 12), 

- оплату праці (питання 2, 5, 10), 

- статус працівника (питання 6, 9, 14). 

Питання 4 в переліку не включено, оскільки є антимотіваціонним і 

означає відсутність трудової мотивації. 

Ціннісну орієнтацію визначає перша група, до якої включаються зміст і 

суспільна корисність роботи. Прагматичну орієнтацію визначає друга група 

(оплата праці та статус працівника). Розраховуємо середню кількість балів (3 

бали так, 2 бали напевно, 1 бал немає) по кожній групі по кожному 

респонденту. Потім підсумовуємо бали по групах і ділимо отриманий 

результат на кількість питань в групі. Залежно від отриманого бала 

тестованого можна віднести до того чи іншого типу мотивації. Якщо 

середній бал по першій групі вище середнього бала по другій групі, то це 

ціннісна мотивації (I тип). Якщо навпаки - то це III, практичний, тип 
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мотивації. При рівній кількості балів респондент відноситься до II типу 

мотивації з нейтральною орієнтацією. 

Для визначення сили мотивації отриману кількість балів кожного 

респондента коригується на оцінку в балах відповіді на питання 4 

(антимотиваційний), а потім ділиться на загальну кількість питань в блоці - 

14. 

Таблиця 2.11.  

Зведена відомість результатів анкетування на рівні ціннісної свідомості 

№
 р

ес
п

о
н

д
ен

та
 

Зміст роботи 
Суспільна 

цінність 
С

ер
. 

б
ал

 

Оплата праці 
Статус 

працівника 

С
ер

. 
б

ал
 

А
н

ти
м

о
ти

в
ац

ія
 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 с
ер

. 
б

ал
 

1 8 11 13 3 7 12 2 5 10 6 9 14 4 

1 1 2 3 2 1 2 3 2,00 2 2 3 2 1 1 1,83 3 2,28 
2 2 3 3 2 2 3 2 2,43 2 3 2 3 2 2 2,33 2 2,25 
3 2 3 3 2 2 2 1 2,14 2 3 2 3 2 2 2,33 1 1,82 
4 1 3 3 2 2 2 1 2,00 1 3 3 3 2 1 2,17 1 1,72 
5 1 2 2 1 1 2 1 1,43 1 2 3 2 1 2 1,83 1 1,42 
6 2 2 2 1 1 2 1 1,57 1 2 2 2 1 2 1,67 1 1,41 
7 2 2 2 2 1 2 3 2,00 2 3 2 2 2 2 2,17 3 2,39 
8 2 2 2 2 2 2 2 2,00 2 2 2 2 2 1 1,83 2 1,94 
9 2 3 2 2 2 2 2 2,14 2 2 2 2 2 2 2,00 2 2,05 
10 2 3 2 2 2 2 2 2,14 2 3 3 2 2 1 2,17 2 2,10 
11 1 3 2 2 2 3 2 2,14 2 2 3 2 2 1 2,00 2 2,05 
12 2 3 2 2 2 2 2 2,14 2 2 3 2 2 2 2,17 2 2,10 
13 2 2 2 1 2 2 2 1,86 1 2 3 2 2 2 2,00 2 1,95 
14 2 2 2 2 1 2 2 1,86 2 2 3 2 2 2 2,17 2 2,01 
15 2 2 2 2 1 2 2 1,86 2 2 2 2 2 2 2,00 2 1,95 
16 1 2 2 1 2 2 2 1,71 2 3 2 2 2 2 2,17 2 1,96 
17 1 3 3 2 1 2 2 2,00 2 3 2 2 1 2 2,00 2 2,00 
18 2 3 3 2 2 2 2 2,29 2 2 2 2 1 2 1,83 2 2,04 
19 2 2 2 2 2 2 2 2,00 1 2 2 3 2 1 1,83 2 1,94 
20 2 3 3 2 2 2 2 2,29 2 3 2 3 2 2 2,33 2 2,21 

Сер. 

бал 
1,75 2,5 2,35 1,8 1,65 2,25 1,9 

 
1,75 2,4 2,4 2,25 1,75 1,7 

 
1,9 

 

 

Сила мотивації визначається за наступною шкалою: 

- при середньому балі від 3 до 2,4 включно — сильна мотивація; 

- при середньому балі від 2,39 до 1,6 включно — середня мотивація; 

- при середньому балі від 1,59 до 1 — слабка мотивація. 
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На основі середніх балів проводиться класифікація мотивів за 

спрямованістю мотивації на мотиви: 

- досягнення — якщо середній бал перевищує 2,5; 

- збереження — якщо середній бал знаходиться в діапазоні від 1,5 до 2,5; 

- відсутність мотивації — якщо середній бал не перевищує 1,5. 

Таблиця 2.12.  

Класифікація за типом, силою та спрямованістю мотивації 

№ 

респондента 

Середній 

бал 

Сила 

мотивації 

Направленість 

мотивації 

Тип мотивації 

1 2,28 середня збереження практичний 

2 2,25 середня збереження практичний 

3 1,82 середня збереження практичний 

4 1,72 середня збереження практичний 

5 1,42 слабка відсутність практичний 

6 1,41 слабка відсутність практичний 

7 2,39 середня збереження ціннісний 

8 1,94 середня збереження ціннісний 

9 2,05 середня збереження практичний 

10 2,10 середня збереження практичний 

11 2,05 середня збереження практичний 

12 2,10 середня збереження практичний 

13 1,95 середня збереження ціннісний 

14 2,01 середня збереження практичний 

15 1,95 середня збереження практичний 

16 1,96 середня збереження практичний 

17 2,00 середня збереження практичний 

18 2,04 середня збереження ціннісний 

19 1,94 середня збереження ціннісний 

20 2,21 середня збереження ціннісний 

 

Звідси можна зробити висновок, що на підприємстві переважає 

спрямованість збереження, а сила мотивації, за винятком двох, середня, що 

говорить про задовільний рівень мотивації на рівні ціннісної орієнтації. 

Далі на основі середніх балів за кожним з питань здійснюється 

рангування цінностей праці, причому цінності, які отримали рівні бали, 

ділять ранги між собою[52, 231]. 
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Таблиця 2.13 

Рангування цінностей праці на основі результатів обробки за середніми 

балами 

Ран

г 

Зміст питання Середн

ій бал 

1 10. Робота - наш борг перед суспільством. Будь-яка робота 

гарна, якщо вона необхідна. 

1,65 

2 1. Хороша робота та, яка дає можливість заслужити повагу 

оточуючих 

11. Хороша робота дозволяє випускати продукцію, що 

користується попитом. 

1,7 

3 8. Хороша робота - це самостійна робота, що дозволяє самому 

вирішувати, що і як робити. 

2. Хороша робота дозволяє отримати житло, влаштувати 

дитину в хороший дитячий сад, отримати путівку. 

5. Хороша робота та, яка дає можливість просування по 

службі. 

1,75 

4 13. Хороша робота змушує підвищувати кваліфікацію, 

поповнювати знання оточуючих. 

1,8 

5 4. Хороша робота повинна залишати час і сили, щоб 

користуватися всім, що дає нам життя. 

1,9 

6 9. Якщо тебе оточують люди, з якими можна спілкуватися, - це 

хороша робота. 

14. Хороша робота та, яка дає можливість приносити користь 

людям. 

2,25 

7 12. Хороша робота - це перш за все інтенсивна робота, що 

приносить задоволення 

2,35 

8 3. Хороша робота забезпечує достаток у домі, можливість 

купувати, що хочеться. 

6. Хороша робота та, яка дає хороший заробіток. 

2,4 

9 7. Хороша робота та, яка дозволяє всебічно використовувати 

свої знання і здібності. 

2,5 

 

Результати аналізу мотивації персоналу ТОВ «Політехпром» можна 

представити у вигляді таблиці 2.14. 

На підставі результатів досліджень працівників ТОВ «Політехпром» 

керівництво може виявити такі проблеми в організації трудової діяльності, 

які тягнуть за собою зниження задоволеності роботою співробітників 

підприємства[64, 159]. 
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Таблиця 2.14. 

Недоліки системи мотивації ТОВ «Політехпром» 

Недоліки 

Оплата праці не залежить від економічного становища, від трудових 

зусиль. 

Немає впевненості в завтрашньому дні на даному підприємстві. 

Погане ставлення працівників до умов праці. 

Відносини між працівниками і керуючою ланкою знаходяться на досить 

низькому рівні. 

 

Таким чином, для підвищення мотивації праці співробітників, 

керівництво підприємства зможе варіювати в системі мотивації своїх 

співробітників як матеріальне, так і моральне стимулювання, спираючись на 

результати своїх досліджень (це професійний розвиток персоналу, 

вдосконалення системи матеріальної мотивації персоналу за допомогою 

зміни структури співвідношення постійної та змінної частини заробітної 

плати працівників) [70, с 124]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В ТОВ 

«ПОЛІТЕХПРОМ» 

 

3.1 Удосконалення матеріального стимулювання 

 

 

Першим етапом розробки нової системи матеріального стимулювання 

на ТОВ «Політехпром» є пропозиція впровадити безтарифну систему оплати 

праці, в основі якої лежить співвідношення оплати праці різної якості в 

залежності від кваліфікаційних груп працівників, розрядів, професій, посад 

тощо. 

Виходячи з даних співвідношень потрібно розподілити кошти між 

працівниками, які призначенні для оплати праці (ФОП). 

Оплату праці працівників різних категорій (Кi) потрібно розбивати на 

частини у вигляді «вилок» з певним діапазоном, а не брати як окремимі 

строки тому, що ефективну працю потрібно стимулювати, а це в свою чергу 

підвищує зацікавленість у працівників до роботи та відповідальність щодо 

своїх обов’язків.   

Для переходу на безтарифну систему оплати праці необхідно виділити 

найбільш узагальнені для підприємства категорії працівників, визначити 

кваліфікаційний коефіцієнт для кожного працівника. 

Таблиця 3.1. 

Місячний фонд оплати праці персоналу  

 

 

Посади 

К
іл

ь
к
іс

ть
 о

сі
б

 Середня 

постійна 

частина 

зарплатні, 

грн/міс.чол 

Середня змінна 

частина 

зарплатні, 

грн/міс.чол 

ФОП/міс, 

грн/чол 

ФОП/міс, 

грн 

1. Директор 1 17 250 10 089 27 339 27 339 

2.  Головний бухгалтер  1 12 600 6 389 18 989 18 989 
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Продовження таблиці 3.1. 

3. Директор з виробництва 1 12 180 5 879 18 059 18 059 

4. Технолог-конструктор 2 9 660 2 829 12 489 24 978 

5. Менеджер зі збуту та з постачання 1 9 660 2 829 12 498 12 489 

6. Майстер 2 9 240 2 489 11 729 23 458 

7. Слюсар з ремонту та 

обслуговування станків 

 5 розряду 

1  

5 040 

 

2 414 

 

7 454 

 

7 454 

8. 8.Електрослюсар з ремонту та 

обслуговування обладнання  

4 розряду 

 

1 

 

5 040 

 

2 414 

 

7 454 

 

7 454 

9. Комірник 1 6 200 - 6 389 6 389 

10. Прибиральник 1 5 150 - 5 339 5 339 

11.Фрезерувальник 

4 розряду  

5 розряду 

 

3 

2 

 

6 090 

6 950 

 

2 659 

3 214 

 

8 749 

10 164 

 

26 247 

20 328 

12.Токар 

 3 розряду 

5 розряду 

 

3 

2 

 

5 150 

6 950 

 

2 314 

3 214 

  

7 464 

10 164 

 

22 392 

20 328 

13. Токар-розточувальник  

5 розряду 

 

2 

 

7 050 

 

3 264 

 

10 314 

 

20 628 

14. Шліфувальник 

3 розряду 

5 розряду 

 

1 

2 

 

 4 600 

6 450 

 

2 039 

2 964 

 

6 639 

9 414 

 

6 639 

18 828 

15. Слюсар 

3 розряду 

5 розряду 

 

1 

2 

 

5 150 

9 150 

 

2 314 

4 314 

 

7 464 

13 464 

 

7 464 

26 928 

16. Електроерозіоніст  

5 розряду 

 

1 

 

8 600 

 

4 039 

 

12 639 

 

12 639 

17. Електрогазозварювальник  

3 розряду 

 

2 

 

5 150 

 

2 314 

 

7 464 

 

14 928 

18. Штампувальник  

3 розряду 

3 4 200 1 839 6 039 18 117 

19. Ливарник пластмас 3 4 750 2 114 6 864 20 592 

20. Терміст 1 6 720 3 664 10 384 10 384 

Всього 40 178 980 73 514 255 138 398 375 

  

Для визначення кваліфікаційних коефіцієнтів для впровадження 

безтарифної системи оплати праці на ТОВ «Політехпром» за основу 

прийнята заробітна плата за 2020 рік. За основу береться штатний розклад 

ТОВ «Політехпром». 

Результати розрахунків за цією формулою представлені в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2. 

Вихідні дані для ілюстрації системи оплати праці, заснованої на 

застосуванні «вилок» співвідношень в оплаті праці різної якості 

Посади Середня постійна 

частина зарплатні, 

грн/міс.чол 

Коефіцієнт 

співвідношень в 

оплаті праці 

1. Директор 17 250 4,1 

2.  Головний бухгалтер  12 600 3 

3. Директор з виробництва  12 180 2.9 

4. Технолог-конструктор 1 9 660 2,3 

5. Технолог-конструктор 2 9 660 2,3 

6. Менеджер зі збуту та з постачання 9 660 2,3 

7. Майстер 1 9 240 2,2 

8. Майстер 2 9 240 2,2 

9. Слюсар з ремонту та обслуговування 

станків  5 розряду 

5 040 1,25 

10. Електрослюсар з ремонту та 

обслуговування обладнання 4 розряду 

 

5 040 

 

1,25 

11. Комірник 6 200 1,5 

12. Прибиральник 5 150 1,2 

13.Фрезерувальник 4 розряду  1 6 090 1,45 

14.Фрезерувальник 4 розряду 2 6 090 1,45 

15.Фрезерувальник 4 розряду 3 6 090 1,45 

16.Фрезерувальник 5 розряду 1 6 950 1,6 

17.Фрезерувальник 5 розряду 2 6 950 1,6 

18.Токар 3 розряду 1 5 150 1,2 

19.Токар 3 розряду 2 5 150 1,2 

20.Токар 3 розряду 3 5 150 1,2 

21.Тока 5 розряду 1 6 950 1,6 

22.Токар 5 розряду 2 6 950 1,6 

23. Токар-розточувальник 5 розряду 1 7 050 1,7 

24. Токар-розточувальник 5 розряду 2 7 050 1,7 

25. Шліфувальник 3 розряду  4 600 1,1 

26. Шліфувальник 5 розряду 6 450 1,5 

27. Шліфувальник 5 розряду 6 450 1,5 

28. Слюсар 3 розряду 5 150 1,2 

29. Слюсар 5 розряду 9 150 2,2 

30. Слюсар 5 розряду 9 150 2,2 

31. Електроерозіоніст 5 розряду 8 600 2 

32. Електрогазозварювальник 3 розряду 1 5 150 1,2 

33. Електрогазозварювальник 3 розряду 2 5 150 1,2 

34. Штампувальник 3 розряду 1 4 200 1 

35. Штампувальник 3 розряду 2 4 200 1 

36. Штампувальник 3 розряду 3 4 200 1 

37. Ливарник пластмас 4 750 1,1 

38. Ливарник пластмас 4 750 1,1 

39. Ливарник пластмас 4 750 1,1 

40. Терміст 6720 1,6 
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Діапазон коефіцієнтів співвідношень в оплаті праці (1,0-4,1) 

розбивається на «вилки». 

Амплітуда «вилки» співвідношень в оплаті праці на даному 

підприємстві однакова для всіх кваліфікаційних груп і становить ± 0,34 

(тобто абсолютна різниця 0,34 + 0,34 = 0,68). 

Складаються нові вилки співвідношень (таблиця 3.3.). 

Таблиця 3.3.  

Вилки співвідношень в оплаті праці  

Категорія персоналу Кваліфікаційні групи працівників 

1 2 3 4 5 

1 – 1,68 

Ксер 

=1,34 

1,69 – 

2,37 

Ксер 

=2,03 

2,38 – 

3,06 

Ксер 

=2,72 

3,07 – 

3,75 

Ксер = 3,41 

3,76 – 

4,44 

Ксер = 

4,09 

1. Некваліфікований 

персонал 

+     

2. Працівники + +    

3. ІТР  +    

4. Керівники   +  + 

 

Знаками «+» в цій таблиці для кожної групи відзначені ті діапазони, в 

які потрапляють коефіцієнти співвідношення даної групи. 

Для визначення залежності оплати праці від його якості вводиться 

система підвищувальних (знижувальних) коефіцієнтів. Ці коефіцієнти в сумі 

дають значення вилки в оплаті праці для кожної групи. 

Конкретні значення коефіцієнтів по кожному показнику вибираються 

керівництвом підприємства в залежності від реальної виробничо-економічної 

ситуації. Єдина умова — в сумі вони повинні давати значення амплітуди 

«вилки» тобто не більше 0,34. 

Розрахунок коефіцієнта К1 здійснюється на підставі визначення 

виконання показників згідно таблиці 3.3. шляхом ділення на 3 сумарні оцінки 

в балах. 

Даний коефіцієнт аналогічно розраховується як для керівників, так і 

для пересічних працівників: він не є диференційованим. 
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Таблиця 3.4 

Розрахунок коефіцієнтів ефективності  

Показники коефіцієнта Оцінка показників Бали 

показника 

1. Виконання обсягу реалізації 1 – менше 50% 0 

2 – від 50 до 100% 0,005  

3 – виконання плану на 100% 0,01 

4 – перевиконання на кожні 5%  0,02 

2. Показник собівартості 

(витрати на 1 грн. прибутку) 

1 – не виконано більш 3 % 0 

2 – в межах плану 0,005  

3 – зниження планових витрат до 3% 0,01 

4 – зниження планових витрат понад 3% 0,02 

3. Коефіцієнт ефективності 

праці (відношення темпів 

зростання продуктивності 

праці до темпів зростання 

заробітної плати) 

1 – менше 1 0 

2 – від 1 до 1,1 0,005  

3 – від 1,1 до 1,2 0,01 

4 – вище 1,2 0,02 

Розрахунок коефіцієнта ефективності працівників (К2) 
1. Економія від зниження 

собівартості продукції 

1 – не виконано понад 5% 0 

2 – в межах плану 0,005  

3– зниження планових витрат до 5% 0,01 

4 – зниження планових витрат понад 5% 0,02 

2. Виконання виробничого 

плану 

1 – менше 50% 0 

2 – від 50 до 100% 0,005  

3 – виконання плану на 100% 0,01 

4 – перевиконання плану 0,02 

3. Втрата робочого часу 1 – понад 10% 0 

2 – менше 10% 0,005  

3 – понад 3% 0,01 

4 – менше 3% 0,02 

Розрахунок коефіцієнта трудового внеску (КЗ) для керівників 
1. Якісне виконання функціональних 

обов'язків за посадами 
1 – незадовільно 0 

2 – задовільно 0,01 

3- добре  0,02 

4 – відмінно 0,03 

2. Відсутність порушень 

виконавської, виробничої, трудової 

дисципліни 

1 - значні порушення і погана дисципліна, нарікання 0 

2 - задовільна дисципліна, мала кількість порушень 0,01 

3 - незначні порушення, в цілому хороша дисципліна 0,02 

4 - відсутність порушень, хороша дисципліна 0,03 

3. Виконання завдань керівництва 1 - доручення не виконуються у заданий термін, якість 

незадовільна 

0 

2 - виконуються з порушенням термінів з задовільною 

якістю 

0,01 

 3 - виконуються у заданий термін з задовільною якістю 0,02 

4 - виконуються у заданий термін з відмінною якістю 0,04 

Розрахунок коефіцієнта трудового внеску працівника (К3) 

1. Відсутність порушень виробничої та 

трудової дисципліни 

1 – Незадовільна дисципліна, порушення, що призвели 

до серйозних наслідків 

0 

2 – значні порушення, погана дисципліна, нарікання 0,01 

3 – задовільна дисципліна, мало порушень 0,02 



68 

Продовження таблиці 3.4 

2. Якість виконання функціональних 

обов'язків за посадами 

1 – незадовільно 0 

2 – задовільно 0,01 

3 – добре 0,02 

3. Виконання завдань керівника 1 – не виконано більш 50% в термін 0 

2 – виконано з порушеннями терміну 0,02 

3– виконано в термін 0,04 

Коефіцієнт кваліфікації (К4)  
1. Освіта 1 – середня 0 

2 – середня спеціальна  0,01 

3 – незакінчена вища  0,02 

4 – вища 0,04 

2. Кваліфікація 1 – без кваліфікації (прибиральник, комірник) 0,01 

2 – 3-4 розряд 0,02 

3 – 5 і вищий розряд  0,03 

4 - керівники і спеціалісти 0,04 

3. Стаж роботи на даному підприємстві 1- до 1 року 0 

2 - 1 - 5 років 0,01 

3 - 5-10 років  0,02 

4 – понад 10 років  0,04 

Останній коефіцієнт (К4) вказується індивідуально для кожного працівника 

цеху. 

Таблиця 3.5 

Зведений підвищуючий/понижуючий коефіцієнт К при максимальних і 

мінімальних значеннях змінних коефіцієнтів  

Коефіцієнт Максимальне значення Мінімальне значення 

К1 0,06 0 

К2 0,06 0 

К3 0,10 0 

К4 0,12 0,01 

Зведений К 0,34 0,01 

 

Індивідуальний коефіцієнт кожного працівника розраховується за 

формулою [18]: 

  Кi = Ксер + К          (3.1) 

де Ксер – середній коефіцієнт кваліфікаційної групи, в яку входить 

працівник; 

К - зведений підвищуючий/ понижуючий коефіцієнт. 

Розрахунки даного каоефіцієнта зазначені в таблиці 3.7. 

 

 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_2445_2_rus_19189.shtml
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Таблиця 3.6 

Сума індивідуальних коефіцієнтів персоналу ТОВ «Політехпром» при 

максимальних значеннях змінних коефіцієнтів 

Працівники Ксер К1 К2 К3 К4 К Кi 

1. Директор 4,09 0,06 0,06 0,1 0,12 0,34 4,43 

2.  Головний бухгалтер  2,72 0,06 0,06 0,1 0,09 0,31 3,04 

3. Директор з виробництва  2,72 0,06 0,06 0,1 0,1 0,32 3,05 

4. Технолог-конструктор 1 2,03 0,06 0,06 0,1 0,09 0,31 2,34 

5. Технолог-конструктор 2 2,03 0,06 0,06 0,1 0,09 0,31 2,34 

6. Менеджер зі збуту та з постачання 2,03 0,06 0,06 0,1 0,09 0,31 2,34 

7. Майстер 1 2,03 0,06 0,06 0,1 0,07 0,29 2,32 

8. Майстер 2 2,03 0,06 0,06 0,1 0,07 0,29 2,32 

9. Слюсар з ремонту та обслуговування 

станків  5 розряду 

1,34 0,06 0,06 0,1 0,04 0,26 1,6 

10. Електрослюсар з ремонту та 

обслуговування обладнання 4 розряду 

1,34 0,06 0,06 0,1 0,04 0,26 1,6 

11. Комірник 1,34 - - - 0,02 0,02 1,36 

12. Прибиральник 1,34 - - - 0,02 0,02 1,36 

13.Фрезерувальник 4 розряду  1 1,34 0,06 0,06 0,1 0,04 0,26 1,6 

14.Фрезерувальник 4 розряду 2 1,34 0,06 0,06 0,1 0,04 0,26 1,6 

15.Фрезерувальник 4 розряду 3 1,34 0,06 0,06 0,1 0,04 0,26 1,6 

16.Фрезерувальник 5 розряду 1 1,34 0,06 0,06 0,1 0,06 0,28 1,62 

17.Фрезерувальник 5 розряду 2 1,34 0,06 0,06 0,1 0,06 0,28 1,62 

18.Токар 3 розряду 1 1,34 0,06 0,06 0,1 0,05 0,27 1,61 

19.Токар 3 розряду 2 1,34 0,06 0,06 0,1 0,05 0,27 1,61 

20.Токар 3 розряду 3 1,34 0,06 0,06 0,1 0,05 0,27 1,61 

21.Тока 5 розряду 1 1,34 0,06 0,06 0,1 0,07 0,29 1,63 

22.Токар 5 розряду 2 1,34 0,06 0,06 0,1 0,07 0,29 1,63 

23. Токар-розточувальник 5 розряду 1 2,03 0,06 0,06 0,1 0,09 0,31 2,34 

24. Токар-розточувальник 5 розряду 2 2,03 0,06 0,06 0,1 0,09 0,31 2,34 

25. Шліфувальник 3 розряду 1,34 0,06 0,06 0,1 0,04 0,26 1,6 

26. Шліфувальник 5 розряду 1,34 0,06 0,06 0,1 0,07 0,29 1,63 

27. Шліфувальник 5 розряду 1,34 0,06 0,06 0,1 0,07 0,29 1,63 

28. Слюсар 3 розряду 1,34 0,06 0,06 0,1 0,05 0,27 1,61 

29. Слюсар 5 розряду 2,03 0,06 0,06 0,1 0,09 0,31 2,34 

30. Слюсар 5 розряду 2,03 0,06 0,06 0,1 0,09 0,31 2,34 

31. Електроерозіоніст 5 розряду 2,03 0,06 0,06 0,1 0,1 0,22 2,25 

32. Електрогазозварювальник 3 розряду 1 1,34 0,06 0,06 0,1 0,08 0,28 1,62 

33. Електрогазозварювальник 3 розряду 2 1,34 0,06 0,06 0,1 0,08 0,28 1,62 

34. Штампувальник 3 розряду 1 1,34 0,06 0,06 0,1 0,07 0,27 1,61 

35. Штампувальник 3 розряду 2 1,34 0,06 0,06 0,1 0,07 0,27 1,61 

36. Штампувальник 3 розряду 3 1,34 0,06 0,06 0,1 0,07 0,27 1,61 

37. Ливарник пластмас 1,34 0,06 0,06 0,1 0,09 0,29 1,63 

38. Ливарник пластмас 1,34 0,06 0,06 0,1 0,09 0,29 1,63 

39. Ливарник пластмас 1,34 0,06 0,06 0,1 0,09 0,29 1,63 

40. Терміст 1,34 0,06 0,06 0,1 0,06 0,28 1,62 

Всього       76,89 
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 За даними таблиці 3.6. можемо зазначити, що попередня зарплата 

була не зовсім коректною. 

В таблиці 3.7. зазначені коефіцієнти та відповідні розміри оплати праці 

працівників. 

Таблиця 3.7 

Фонд оплати праці на місяць працівників  

Працівники Кi ФОП м, грн 

1. Директор 4,43 22952,3 

2.  Головний бухгалтер  3,04 15750,5 

3. Директор з виробництва  3,05 15802,4 

4. Технолог-конструктор 1 2,34 12123,8 

5. Технолог-конструктор 2 2,34 12123,8 

6. Менеджер зі збуту та з постачання 2,34 12123,8 

7. Майстер 1 2,32 12020,2 

8. Майстер 2 2,32 12020,2 

9. Слюсар з ремонту та обслуговування станків  5 розряду 1,6 8289,8 

10. Електрослюсар з ремонту та обслуговування 

обладнання 4 розряду 

1,6 8289,8 

11. Комірник 1,36 7046,3 

12. Прибиральник 1,36 7046,3 

13.Фрезерувальник 4 розряду  1 1,6 8289,8 

14.Фрезерувальник 4 розряду 2 1,6 8289,8 

15.Фрезерувальник 4 розряду 3 1,6 8289,8 

16.Фрезерувальник 5 розряду 1 1,62 8393,4 

17.Фрезерувальник 5 розряду 2 1,62 8393,4 

18.Токар 3 розряду 1 1,61 8341,6 

19.Токар 3 розряду 2 1,61 8341,6 

20.Токар 3 розряду 3 1,61 8341,6 

21.Тока 5 розряду 1 1,63 8445,2 

22.Токар 5 розряду 2 1,63 8445,2 

23. Токар-розточувальник 5 розряду 1 2,34 12123,8 

24. Токар-розточувальник 5 розряду 2 2,34 12123,8 

25. Шліфувальник 3 розряду 1,6 8289,8 

26. Шліфувальник 5 розряду 1 1,63 8445,2 

27. Шліфувальник 5 розряду 2 1,63 8445,2 

28. Слюсар 3 розряду 1,61 8341,6 

29. Слюсар 5 розряду 1 2,34 12123,8 

30. Слюсар 5 розряду 2 2,34 12123,8 

31. Електроерозіоніст 5 розряду 2,25 11657,5 

32. Електрогазозварювальник 3 розряду 1 1,62 8393,4 

33. Електрогазозварювальник 3 розряду 2 1,62 8393,4 

34. Штампувальник 3 розряду 1 1,61 8341,6 

35. Штампувальник 3 розряду 2 1,61 8341,6 

36. Штампувальник 3 розряду 3 1,61 8341,6 

37. Ливарник пластмас 1 1,63 8445,2 

38. Ливарник пластмас 2 1,63 8445,2 
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Продовження таблиці 3.7. 
39. Ливарник пластмас 3 1,63 8445,2 

40. Терміст  1,62 8393,4 

Всього  76,89 398375 

Окремо розглядається методика визначення значень співвідношень в 

оплаті праці різної якості (Кi) відповідно до діапазону їх «вилок» за 

індивідуальними критеріями і показниками, що враховує фактичну 

результативність праці працівників та їх конкретний внесок у кінцеві 

результати роботи підприємства. Місячний фонд оплати праці працівників 

ТОВ «Політехпром» 398375 грн. 

Таблиця 3.8 

Зміни заробітної плати працівників 

Працівники ФОП м, 

грн.чол 

ФОП м, грн.чол 

проєктна 

Зміни (+,-

), грн 

1. Директор 27339 22952,3 -4386,7 

2.  Головний бухгалтер  18989 15750,5 -3238,5 

3. Директор з виробництва  18059 15802,4 -2256,6 

4. Технолог-конструктор 1 12489 12123,8 -365,2 

5. Технолог-конструктор 2 12489 12123,8 -365,2 

6. Менеджер зі збуту та з постачання 12489 12123,8 -365,2 

7. Майстер 1 11729 12020,2 291,2 

8. Майстер 2 11729 12020,2 291,2 

9. Слюсар з ремонту та обслуговування 

станків 5 розряду 
7454 8289,8 835,8 

10. Електрослюсар з ремонту та 

обслуговування обладнання 4 розряду 
7454 8289,8 835,8 

11. Комірник 6389 7046,3 657,3 

12. Прибиральник 5339 7046,3 1707,3 

13.Фрезерувальник 4 розряду  1 8749 8289,8 -459,2 

14.Фрезерувальник 4 розряду 2 8749 8289,8 -459,2 

15.Фрезерувальник 4 розряду 3 8749 8289,8 -459,2 

16.Фрезерувальник 5 розряду 1 10164 8393,4 -1770,6 

17.Фрезерувальник 5 розряду 2 10164 8393,4 -1770,6 

18.Токар 3 розряду 1 7464 8341,6 877,6 

19.Токар 3 розряду 2 7464 8341,6 877,6 

20.Токар 3 розряду 3 7464 8341,6 877,6 

21.Тока 5 розряду 1 10164 8445,2 -1718,8 

22.Токар 5 розряду 2 10164 8445,2 -1718,8 
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23. Токар-розточувальник 5 розряду 1 10314 12123,8 1809,8 

24. Токар-розточувальник 5 розряду 2 10314 12123,8 1809,8 

25. Шліфувальник 3 розряду 6639 8289,8 1650,8 

26. Шліфувальник 5 розряду 1 9414 8445,2 -968,8 

27. Шліфувальник 5 розряду 2 9414 8445,2 -968,8 

28. Слюсар 3 розряду  7464 8341,5 877,5 

29. Слюсар 5 розряду 1 13464 12123,8 -1340,2 

30. Слюсар 5 розряду 2 13464 12123,8 -1340,2 

31. Електроерозіоніст 5 розряду 12639 11657,5 -981,5 

32. Електрогазозварювальник 3 розряду 1 7464 8393,4 929,4 

33. Електрогазозварювальник 3 розряду 2 7464 8393,4 929,4 

34. Штампувальник 3 розряду 1 6039 8341,6 2302,6 

35. Штампувальник 3 розряду 2 6039 8341,6 2302,6 

36. Штампувальник 3 розряду 3 6039 8341,6 2302,6 

37. Ливарник пластмас 1 6864 8445,2 1581,2 

38. Ливарник пластмас 2 6864 8445,2 1581,2 

39. Ливарник пластмас 3 6864 8445,2 1581,2 

40. Терміст 10384 8393,4 -1990,6 

Всього 398375 398375 0 

 

 Другим етапом розробки нової системи матеріального стимулювання 

на ТОВ «Політехпром» є пропозиція зміни змінної частини заробітної плати 

за програмою Скенлона. 

 Сутність програми — це зниження коефіцієнта, що показує 

відношення вартості робочої сили (фонду оплати праці) до обсягу продажів 

(прибутку). Важливим є те, що це відношення є точним і може бути 

застосованим як для рядових працівників, так і для керівників. Розглянута 

можливість застосування системи Скенлона, взаємопов'язаної зі збільшенням 

обсягу виробництва на кожні 5% представлена в таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9  

Розрахунок суми преміальної виплати за системою Скенлона 

Показник  Джерело, формула Розрахунок 

1. Фонд оплати праці за місяць 

в базовому періоді (ФОП) 

Таблиця 3.1. 398 375 грн 
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2. Обсяг реалізованої продукції 

на базовому періоді (V0) 

Вироблення на одного 

працюючого (табл, 2.1.) 

грн / чол * кількість осіб 

(табл. 3.10.) / 12 

236 200 · 40 / 12=787 333 грн 

3. Частка ФОП в обсязі 

реалізованої продукції на 

базовому періоді (К0) 

 398 375787 333= 0,506 

4. Фонд оплати труда за місяц в 

звітному періоді (ФОП1) 

 398 375 грн 

5. Обсяг реалізованої продукції 

на базовому періоді (V1) 
𝑉01.5 787 3331,05=826 699,65 грн 

6. Частка ФОП в обсязі 

реалізованої продукції на 

базовому періоді (К1) 

 398 375826 699,65=0,481 

7. Сума економії, що підлягає 

розподілу 
S=𝑉1𝐾𝑜-ФОП1 826 699,650,506-398 375= 

19 935,0229 

 

У результаті при збільшенні обсягу виробництва на 5% вийшла 

економія витрат на заробітну плату, яка розподілена між усіма працівниками. 

(Таблиця 3.10) Працівники підприємства регулярно отримують інформацію 

про виробництво, якість роботи, виконання плану та інші фактори. Премії 

виплачуються щомісяця і розподіляється між працівниками в залежності від 

індивідуальних коефіцієнтів (Кi). 

Таблиця 3.10 

Розподіл премії 

Працівники Кi Премія, грн 
1. Директор 4,43 1853,8 
2.  Головний бухгалтер  3,04 788,2 
3. Директор з виробництва  3,05 790,8 
4. Технолог-конструктор 1 2,34 606,7 
5. Технолог-конструктор 2 2,34 606,7 
6. Менеджер зі збуту та з постачання 2,34 606,7 
7. Майстер 1 2,32 601,5 
8. Майстер 2 2,32 601,5 
9. Слюсар з ремонту та обслуговування станків  5 розряду 1,6 414,8 

10. Електрослюсар з ремонту та обслуговування обладнання 4 розряду 1,6 414,8 
11. Комірник 1,36  
12. Прибиральник 1,36  
13.Фрезерувальник 4 розряду  1 1,6 414,8 
14.Фрезерувальник 4 розряду 2 1,6 414,8 
15.Фрезерувальник 4 розряду 3 1,6 414,8 
16.Фрезерувальник 5 розряду 1 1,62 420 
17.Фрезерувальник 5 розряду 2 1,62 420 
18.Токар 3 розряду 1 1,61 417,4 
19.Токар 3 розряду 2 1,61 417,4 
20.Токар 3 розряду 3 1,61 417,4 
21.Тока 5 розряду 1 1,63 422,6 
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22.Токар 5 розряду 2 1,63 422,6 
23. Токар-розточувальник 5 розряду 1 2,34 606,7 
24. Токар-розточувальник 5 розряду 2 2,34 606,7 
25. Шліфувальник 3 розряду 1,6 414,8 
26. Шліфувальник 5 розряду 1 1,63 422,6 
27. Шліфувальник 5 розряду 2 1,63 422,6 
28. Слюсар 3 розряду 1,61 417,4 
29. Слюсар 5 розряду 1 2,34 606,7 

30. Слюсар 5 розряду 2 2,34 606,7 
31. Електроерозіоніст 5 розряду 2,25 583,4 
32. Електрогазозварювальник 3 розряду 1 1,62 420 
33. Електрогазозварювальник 3 розряду 2 1,62 420 
34. Штампувальник 3 розряду 1 1,61 417,4 
35. Штампувальник 3 розряду 2 1,61 417,4 
36. Штампувальник 3 розряду 3 1,61 417,4 
37. Ливарник пластмас 1 1,63 422,6 
38. Ливарник пластмас 2 1,63 422,6 
39. Ливарник пластмас 3 1,63 422,6 
40. Терміст  1,62 423,1 
Всього  76,89 19 935 

За даними таблиці, ми бачимо дані з нарахування премії при 

перевиконанні плану на 5%. 

Таблиця 3.11. 

Заробітна плата працівників з урахуванням застосування системи 

Скенлона 

Працівники Базова 

частина 

зарплатні, 

грн/міс. 

Система 

премій 

Скенлона, 

грн 

Оплата 

праці в 

місяць, 

грн 

ФОП 

рік, грн 

1. Директор 22952,3 1853,8 24806,1 297673,2 

2.  Головний бухгалтер  15750,5 788,2 16538,7 198464,4 

3. Директор з виробництва  15802,4 790,8 16593,2 199118,4 

4. Технолог-конструктор 1 12123,8 606,7 12730,5 152766 

5. Технолог-конструктор 2 12123,8 606.7 12123,8 145485,6 

6. Менеджер зі збуту та з постачання 12123,8 606,7 12730,5 152766 

7. Майстер 1 12020,2 601,5 12621,7 151460,4 

8. Майстер 2 12020,2 601,5 12621,7 151460,4 

9. Слюсар з ремонту та  обслуговування 

станків  5 розряду 
8289,8 414,8 8704,6 104455,2 

10. Електрослюсар з ремонту та 

обслуговування обладнання 4 розряду 
8289,8 414,8 8704,6 104455,2 

11. Комірник 7046,3 - 7046,3 84555,6 

12. Прибиральник 7046,3 - 7046,3 84555,6 

13.Фрезерувальник 4 розряду  1 8289,8 414,8 8704,6 104455,2 

14.Фрезерувальник 4 розряду 2 8289,8 414,8 8704,6 104455,2 
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15.Фрезерувальник 4 розряду 3 8289,8 414,8 8704,6 104455,2 

16.Фрезерувальник 5 розряду 1 8393,4 420 8813,4 105760,8 

17.Фрезерувальник 5 розряду 2 8393,4 420 8813,4 105760,8 

18.Токар 3 розряду 1 8341,6 417,4 8759 105108 

19.Токар 3 розряду 2 8341,6 417,4 8759 105108 

20.Токар 3 розряду 3 8341,6 417,4 8759 105108 

21.Тока 5 розряду 1 8445,2 422,6 8867,8 106413,6 

22.Токар 5 розряду 2 8445,2 422,6 8867,8 106413,6 

23. Токар-розточувальник 5 розряду 1 12123,8 606,7 12730,5 152766 

24. Токар-розточувальник 5 розряду 2 12123,8 606,7 12730,5 152766 

25. Шліфувальник 3 розряду 8289,8 414,8 8704,6 104455,2 

26. Шліфувальник 5 розряду 1 8445,2 422,6 8867,8 106413,6 

27. Шліфувальник 5 розряду 2 8445,2 422,6 8867,8 106413,6 

28. Слюсар 3 розряду  8341,5 417,4 8758,9 105106,8 

29. Слюсар 5 розряду 1 12123,8 606,7 12730,5 152766 

30. Слюсар 5 розряду 2 12123,8 606,7 12730,5 152766 

31. Електроерозіоніст 5 розряду 11657,5 583,4 12240,9 146890,8 

32. Електрогазозварювальник 3 розряду 1 8393,4 420 8813,4 105760,8 

33. Електрогазозварювальник 3 розряду 2 8393,4 420 8813,4 105760,8 

34. Штампувальник 3 розряду 1 8341,6 417,4 8759 105108 

35. Штампувальник 3 розряду 2 8341,6 417,4 8759 105108 

36. Штампувальник 3 розряду 3 8341,6 417,4 8759 105108 

37. Ливарник пластмас 1 8445,2 422,6 8867,8 106413,6 

38. Ливарник пластмас 2 8445,2 422,6 8867,8 106413,6 

39. Ливарник пластмас 3 8445,2 422,6 8867,8 106413,6 

40. Терміст 8393,4 423,1 8816,5 105798 

Всього 398375 19935 418310 5019720 

 

Якщо згодом продуктивність праці буде також збільшуватися, то і 

премія буде виплачуватися відповідно, тому дана система участі в прибутку 

може бути застосована в ТОВ «Політехпром», оскільки у працівників 

з'являється стимул — премія, що залежить від зростання продуктивності 

праці. 
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3.2 Удосконалення нематеріального стимулювання 

 

При всій привабливості економічних форм впливу на мотивацію 

працівників, особливу увагу слід приділити й системі нематеріального 

стимулювання. 

З проведеного дослідження системи мотивації співробітників ТОВ 

«Політехром» було виявлено, що одна з проблем мотивації персоналу лежить 

в області інформованості. Тому для поліпшення мотиваційного середовища 

рекомендується: 

1. Створити свій персональний чат (WhatsApp, Telegram) ТОВ 

«Політехпром» з загальним доступом для всіх співробітників. 

2. В даному чаті пропонується розміщувати різного роду оголошення. 

Наприклад, оголошення про різні конкурси і змагання всередині 

підприємства, за підсумками яких співробітники, які відзначились, 

отримують у вигляді сувенірів (чашка, кепка тощо). 

3. Також там необхідно розповідати про досягненняпідприємства, про 

передовиків виробництва і про їх особисті досягнення на робочому місці. 

Це своєрідна «дошка пошани», тільки вже з застосуванням сучасних 

технологій.  

4. Керівництву ТОВ «Політехпром» слід особливу увагу приділити 

психологічному стану своїх працівників. Адже кожен з них щодня відчуває 

на роботі стрес, пов'язаний з умовами праці, самою професією, з організацією 

робочого місця. Наслідком тривалого стресу може з'явитися синдром 

професійного «вигорання» і хронічної втоми. Щоб уникнути емоційного 

«вигорання» працівників, пропонується в якості експерименту організувати 

на території підприємства роботу Кабінету відновлювальної психології. 

Співробітник в перервах між роботою або у свій вільний час зможе 

безкоштовно отримувати психологічну підтримку для підвищення 

працездатності та навчання прийомам саморегуляції та захисту від стресу 

(один раз у 2 місяці).  
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Запропоновані заходи, що поліпшують нематеріальну мотивацію 

представлені на рисунку 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Система нематиряльного стимулювання 

Основні заходи та послідовність дій системного нематіального 

стимулювання зазначені в таблиці 3.12. 

 

Таблиця 3.12 

Система нематеріального стимулювання 

Захід Посдлідовність Відповідальний 

1. Створення 

власного чату 

1. Створення нової групи (WhatsApp, 

Telegram) 

 

Технолог-конструктор 

2. 
Внутрішньофірмові 

змагання 

1. Розробка програм. 

2. Розміщення в чаті. 

3. Проведення. 

4. Виявлення та нагородження 

переможців. 

Менеджер зі збуту 

 

 

Директор 

3. «Дошка пошани» 

за допомогою 

мережі Інтернет 

1. Складання списку гідних 

співробітників 

2. Розміщення в чаті із зазначенням 

виду заохочення (до 2000 грн) 

Директор 

 

Технолог-конструктор 

Система нематеріального стимулювання 

    захід                                                                                  ефект  

Створення чату 
Покращиться зворотній зв’язок з керівництвом 

підприємства різного рівня 

Внутрішньофірмові змагання Сприяє згуртованості колективу і залученню до 

корпоративної культури 

«Дошка пошани» за 

допомогою мережі Інтернет 
Дозволить працівнику відчути свою причасність і 

значимість, відмічену керівництвом 

Кабінет відновлюваної психології 

1. Ріст продуктивності діяльності; 

2. Отримання концентрації уваги працівників; 

3. Виконання великого обсягу робіт за менший 

час; 

4. Зниження кількості помилок і зниження 

травматизму; 

Страхування працівників від 

нещасного випадку Соціальна гарантія під час непрацездатності 
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4. Кабінет 

відновлювальної 

психології 

1. Обладнання кабінету 

2. Пошук і складання договору про 

надання послуг професійного 

масажиста (тайський масаж) 

3. Пошук і складання договору про 

надання послуг професійного 

психолога 

 

Головний бухгалтер і 

технолог-конструктор 

5.Особисте 

страхування 

працівників відомчої 

від нещасного 

випадку 

1. Складання списку співробітників 

2. Укладення договору про 

страхування з «PZU» 

 

Головний бухгалтер 

У вище поданій таблиці, ми бачимо декілька способів нематеріальної 

мотивації, які націленні на інформування та згуртованість колективу. 

  

3.3 Оцінка впливу запропонованих заходів 

 

 

Основний ефект від впровадження запропонованої системи 

матеріального і нематеріального стимулювання співробітників ТОВ 

«Політехпром» полягає в очікуваному зростанні мотивації, яка відіб'ється на 

обсягах виробництва і продуктивності праці. (рисунок 3.2.) 

 

Рис. 3.2. Відображення мотивації на виробництві 

1. Кількісна оцінка ефективності системи стимулювання. Ця оцінка 

дається з позицій вигідності її застосування для роботодавця. Вона 

передбачає: 
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- визначення досягнутого рівня виконання показника стимулювання в період 

оцінки ефективності (Уд); 

- порівняння його з рівнем виконання показника в базисному періоді або 

будь-яким іншим рівнем виконання показника, прийнятого за базу (Уб), і 

визначення величини зміни показника; 

- визначення ефекту в грошовому вираженні, отриманому від зміни 

показників стимулювання (Ед); 

- порівняння економічного ефекту з відповідною оплатою праці та 

визначення абсолютної або відносної ефективності системи стимулювання. 

Отже, Ед більше нуля (позитивний), абсолютна ефективність більше 

нуля, відносна ефективність більше одиниці, отже, система стимулювання 

економічно ефективна. Це означає, що система стимулювання праці на 

даному підприємстві ефективно виконує свою стимулюючу роль (функцію) і 

є ефективною з матеріальної точки зору. 

2. Експертно-аналітичний метод оцінки системи стимулювання. 

На даному підприємстві був випробуваний також експертно-

аналітичний метод оцінки системи стимулювання праці робітників. У ролі 

експертів виступали працівники підприєвства – 7 чоловік. Були отримані 

результати думок експертів, які зображено в таблиці 3.13. Форма анкетного 

опитування представлена в Додатку Г. 

Таблиця 3.13  

Думки незалежних експертів в балах про форми системи стимулювання  

Форми Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 

питання питання питання питання питання питання питання 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 бали 

I 7 6 4 6 6 6 6 7 4 7 7 6 6 6 6 6 6 5 7 5 6 

II 7 7 6 7 7 5 7 7 7 6 7 7 6 7 5 7 7 5 7 7 7 

III 6 3 5 4 5 6 6 5 7 4 4 7 5 6 6 6 6 5 7 4 4 
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Максимальна оцінка форми системи стимулювання 21 бал (7б+7б+7б) 

–100%.  

 

Таблиця 3.14.  

Оцінка кожного питання системи стимулювання 

Форми Сума балів Середній бал Оцінка,% 

Питання Питання 

1 2 3 1 2 3 

I 45 43 37 6,43 6,14 5,29 85 

II 47 49 42 6,71 7 6 93,9 

III 38 33 40 5,43 4,71 5,71 75,5 

 

За результатами проведених розрахунків можна зробити наступний 

висновок: 

I організація оплати праці — відповідає нормам на 85%;  

II система враховує заохочення і покарання — задовольняє на 93,9%, 

отже, вона організована і функціонує ефективно; 

III системи нематеріального стимулювання праці — задовольняє на 

75,5%. (Рисунок 3.3.). 

 

 

Рис. 3.3. Оцінка стимулювання праці персоналу експертно-аналітичним 

методом 

 

Таким чином за всіма формами системи стимулювання отримано 

достатньо хороший результат, який прагне до 100%, отже, система 

стимулювання праці працівників оцінена як ефективна. Розроблені заходи, 
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будуть сприяти вдосконаленню системи стимулювання праці на ТОВ 

«Політехпром», що підтверджується отриманими даними та представленими 

розрахунками. 

У висновку слід зазначити той факт, що головним критерієм 

ефективності системи є наявність залежності результатів роботи 

підприємства в цілому і кожного працівника зокрема, що і буде присутній в 

ТОВ «Політехпром» в разі впровадження запропонованих заходів щодо 

вдосконалення чинної на підприємстві системи стимулювання і мотивації 

праці. 



82 

ВИСНОВКИ 

 

Мотивація — це процес спонукання себе та інших до діяльності для 

досягнення особистих цілей і відповідно до цілей організації. 

Виділяють такі різновиди мотивів до праці: стадність (потреба бути в 

колективі), мотив особистого самоствердження, мотив самостійності, мотив 

надійності (стабільності), мотив придбання нового (знань, речей і т.д.), мотив 

справедливості та мотив змагальності. 

Є найрізноманітніші методи мотивування персоналу на підприємстві, 

які залежать від діяльності та системи управління підприємства, а ще 

безпосередньо від впровадження системи мотивації. 

Можна виділити такі ефективні методи трудової поведінки: 

1) матеріальне заохочення: найпоширенішим метод є індивідуальна 

премія. Щоб її сприймали як винагороду, а не частину зарплати, її слід 

виплачувати один раз на рік, інакше вона втратить свою мотиваційну 

здатність.  

2) Організаційні способи мотивації охоплюють: участь у справах 

організації (як правило, соціальних); перспектива надбати нові знання та 

навички; збагачення змісту праці (надання цікавішої роботи з перспективами 

посадового і професійного зростання). 

3) принципи морально-психологічного мотивування охоплюють: 

створення середовища, яке впливає на розвиток і формування власної 

відповідальності, професійної гордості за роботу; забезпечення можливостей 

виразити себе в праці; визнання (приватне і публічне); високі цілі, які 

надихають людей на ефективну працю; атмосфера взаємної поваги, довіри. 

У практиці управління, як правило, одночасно застосовують різні 

методи і їх комбінації. 

У другому розділі даної роботи, проаналізувавши показник якісного 

складу робочих ТОВ «Політехпром» (за стажем, за віком, за гендером і за 

освітою) за аналізований період з 2016 по 2020 рік, були отримані наступні 
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дані: в середньому на підприємстві працює 40 осіб; забезпеченість в 

трудових ресурсах підприємства склала 93,42%; з усього персоналу велика 

частина належить працівникам основного виробництва - 59,4%; середній вік 

робітників - 44 рік. Вищу або спеціальну освіту мають 97,5% персоналу; 35% 

співробітників працює на підприємстві від 10 до 20 років. 

Склад персоналу організації нестабільний, є плинність кадрів. Аналіз 

текучості кадрів за опитуваннями тих, хто звільнився за 2020 рік за власним 

бажанням показує, що основними причинами звільнення з ініціативи 

працівника у 2020 році називали: незадоволеність заробітною платою - 

29,0%; незадоволеність графіком роботи - 19,2%; незадоволеність важкими 

умовами праці -13,9% та ін. 

Тут скоріше можна говорити не про незадовільність саме розміром 

зарплати як такої (адже середній заробіток по підприємству не нижче, ніж в 

аналогічних спеціальностях, запропонованими центром зайнятості), а про те, 

що розмір зарплати не відповідає інтенсивності праці. Тобто за таку ж 

зарплатню можна знайти роботу з кращими умовами праці, зручним 

графіком та «легшою» за обсягом роботи. 

Результати аналізу мотивації персоналу ТОВ «Політехпром» показали, 

що основними недоліками є: 

- оплата праці не залежить від економічного становища, від трудових 

зусиль; 

- немає впевненості в завтрашньому дні на даному підприємстві; 

- погане ставлення працівників до умов праці. Відносини між 

працівниками та керуючою ланкою знаходяться на досить низькому 

рівні. 

На підставі результатів досліджень в третьому розділі випускної 

кваліфікованої роботи були запропоновані наступні заходи: 

1. Удосконалення матеріального стимулювання із застосуванням 

безтарифної системи оплати праці в основі якої лежить співвідношення 

оплати праці різної якості в залежності від кваліфікаційних груп працівників, 
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розрядів, професій, посад і т.д. І застосування системи преміювання на основі 

програми Скенлона. Сутність програми — це зниження коефіцієнта, що 

показує відношення вартості робочої сили (фонду оплати праці) до обсягу 

продажів (виторгу). Важливим є те, що це ставлення є точним і може бути 

застосовано як для рядових працівників, так і для керівників. 

2. Удосконалення системи нематеріального стимулювання. 

З проведеного дослідження системи мотивації співробітників ТОВ 

«Політехпром» було виявлено, що одна з проблем мотивації персоналу 

лежить в області інформованості. Тому для поліпшення мотиваційного 

середовища було запропоновано: створити свій персональний чат ТОВ 

«Політехпром» з загальним доступом всіх співробітників, де пропонується 

розміщувати різного роду оголошення, розповідати про досягнення 

підприємства, про передовиків виробництва і про їх особисті досягнення на 

робочому місці. 

Щоб уникнути емоційного «вигорання» працівників, пропонується в 

якості експерименту організувати на території ТОВ «Політехпром» роботу 

Кабінету відновлювальної психології, навчання прийомам саморегуляції та 

захисту від стресу. 

При оцінці впливу запропонованих заходів за всіма формам системи 

стимулювання отримано достатньо хороший результат: зростання 

продуктивності праці та обсягів виторгу на 5%; зниження собівартості на 3%; 

скорочення плинності кадрів на 2%; скорочення втрат за листками 

непрацездатності на 4%. 

Головним критерієм ефективності системи є наявність залежності 

результатів роботи підприємства в цілому і кожного працівника зокрема, що і 

буде присутнім в ТОВ «Політехпром» в разі впровадження запропонованих 

заходів щодо вдосконалення чинної на підприємстві системи стимулювання і 

мотивації праці мотивация. труд материальный 
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