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Формування системи матеріального стимулювання на підприємстві з використанням сучасних систем і технологій. 

У статті розкрито сутність поняття «стимулювання» та «стимулювання праці» з точки зору управління 

персоналом; доведено сутність поняття «стимулювання» з точки зору його розгляду як дієвого інструменту та 

вирішального зовнішнього чинника впливу на персонал. Розглянуто складові матеріального стимулювання праці, групи 

матеріальних систем стимулювання. Детальне вивчення  особливостей стимулювання в різних країнах, виявлення їх 

спільних та відмінних рис. На даний час створення сучасної системи стимулювання працівників на підприємстві є 

однією із головних умов ефективного функціонування підприємства, а так як гроші все ще залишаються для 

більшості громадян головним результатом роботи, то матеріальне стимулювання праці є надзвичайно актуальною 

проблемою сьогодення. 

Ключові слова: стимулювання, стимулювання праці, заробітна плата, премія. 

 

Постановка проблеми. Актуальність даної теми 

обумовлена тим, що більшість українських підпри-

ємств використовують оплату праці як найважливі-

ший засіб стимулювання добросовісної праці. Проте 

така позиція є помилковою, тому що працівники 

перестають працювати з повною самовіддачею, 

так як вони вже досягли певного достатнього рів-

ня зарплати. Таким чином, формування нових мо-

тивів поведінки, спрямованих на прояв почуття 

зацікавленості і економічної відповідальності за 

результати господарської діяльності піднімає рівень 

вимог до зміни ролі і якості організації матеріаль-

ного стимулювання праці. На переважній більшо-

сті українських підприємств система мотивації 

невід’ємна від системи матеріального стимулювання. 

Ситуація ускладнюється ще й тим, що ринок пра-

ці, який знаходиться на стадії формування, зумовлює 

відсутність доволі дієвої системи соціального парт-

нерства, а державне регулювання заробітної плати не 

виконує своїх функцій повною мірою. Відтак в 

ринкових умовах виникає необхідність дослідження 

складного комплексу проблем побудови нових еко-

номічних відносин в Україні на основі удоско-

налення організації матеріального стимулювання 

праці персоналу промислового підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 
Вагомий внесок у розвиток теорії та практики 

стимулювання персоналу внесли зарубіжні дослід-

ники, роботи яких були присвячені теоріям моти-

вації – В. Врум, Ф. Герцберг, Д. Мак Грегор, А. 

Маслоу та ін.; системам матеріального стимулю-

вання персоналу – Р. Барт, К. Кнеппель. Наукові 

досягнення в галузі мотивації персоналу стали пред-

метом дослідження, удосконалення та адаптації в 

роботах провідних вітчизняних вчених: Д. Богині, 

В. Данюк, Ю. Лисенка, А. Пушкаря. Дані аспекти 

завжди є актуальними та злободенними з огляду 

на їх відношення до формування, використання та 

розвитку людського капіталу, як активного 

учасника відтворювальних процесів на всіх рівнях 

економіки [1; 2; 3]. 

Метою статті є розроблення теоретико-мето-

дичних основ побудови ефективної моделі мате-

ріального стимулювання трудової діяльності пер-

соналу промислового підприємства в ринкових умовах. 

Основні результати дослідження. 

Поведінка суб’єктів у сфері виробничої діяльності 

зумовлена низкою зовнішніх та внутрішніх чинників. 

Важливим з поміж них є відповідна матеріальна вина-

города, яка значною мірою залежить від існуючої сис-

теми матеріального стимулювання праці на підпри-

ємстві. Раціональна система, яка об’єктивно враховує 

умови та розмір частки окремих працівників у створе-

ному продукті, виступає підґрунтям досягнення ними 

вищих результатів трудової діяльності і підвищення 

ефективності функціонування підприємства загалом. 

Незважаючи на широке коло питань, які дослід-

жувалися науковцями, існує ще низка науково-теоре-

тичних та прикладних проблем, які вимагають пода-

льшої їх розробки. Наприклад, питання підвищення 

продуктивності праці у конкретних сферах виробниц-

тва розглядаються поверхнево, недостатньо розробле-

ні практичні засади формування ринкового механізму 

оплати праці та адекватної йому моделі матеріального 

заохочення персоналу, які б забезпечили конкретним 

змістом систему: потреби – мотиви – стимули – резу-

льтат. Особливо важливим є формування єдиного 
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підходу до визначення системи заохочення та 

класифікації стимулів тощо.  

В економічній літературі під стимулами розумі-

ють форми впливу на людину, її свідомість, що 

породжують у людини певні мотиви (прагнення, 

зацікавленість) до тих чи тих дій, у тому числі до 

досягнення певних результатів праці. Чим сильніші 

стимули, тим активніші мотиви, а отже, й діяльність 

людей. Отже, стимулювання – це процес впливу на 

людину за допомогою потребнісно-значимого для 

неї зовнішнього предмета (об'єкта, умов, ситуації 

тощо), що спонукає людину до певних дій 

(перебування в комфортних умовах тощо) [7, с. 64]. 

Стимулювання праці – це спосіб управління 

трудовою поведінкою працівника, який полягає в 

цілеспрямованому впливі на поведінку персоналу 

за допомогою впливу на умови його життєдіяль-

ності, використовуючи мотиви, що керують його 

діяльністю. 

Розрізняють матеріальне та нематеріальне 

стимулювання. Матеріальне є найважливішим 

видом стимулювання, яке відіграє провідну роль 

в підвищенні трудової активності працівників. До 

нього відносяться матеріально-грошове, яке 

включає заробітну плату, премії, доплати, 

соціальні виплати ін., та матеріально-негрошове, 

до складу якого входять путівки, безкоштовне 

лікування, транспортні витрати тощо. (рис.1) 

 

Матеріальне стимулювання праці 

Заробітна плата - основна; 

- додаткова; 

- інші виплати; 

- інші компенсаційні виплати. 

Матеріальне заохочення - отримання пам'ятних подарунків; 

- отримання туристичних путівок; 

- оплата за навчання. 

Пільги - у сфері соціокультурного обслуговування; 

- у сфері житлово-побутового обслуговування. 

Інші мотиви - система участі працівників у прибутках; 

- система участі працівників у капіталі (у власності). 

Рис.1 Матеріальні стимули праці 

Джерело: складено автором  
 

У нормально функціонуючій ринковій еконо-

міці грошова форма матеріального стимулюван-

ня є основною. Винагорода у формі матеріальних 

благ чи  пільг вважається винятковою і застосову-

ється епізодично. 

Нематеріальне стимулювання, вміщує в себе 

соціальні (престижність праці, можливість про-

фесійного та службового зростання), моральні 

(повага з боку оточуючих, нагороди) та творчі 

(можливість самореалізації та самовдосконален-

ня) стимули [4, c. 337]. 

Проте, лише використання в комплексі матері-

ального і морального стимулювання в процесі 

управління персоналом, дозволить досягти 

підвищення якості і продуктивність праці. 

Матеріальні системи можуть бути поділені на 

три великі групи: 

- пов'язані з реакцією на заробітну плату; 

- засновані на соціальних виплатах, пільгах і 

послугах; 

- засновані на доходах від власності [8, с. 98]. 

Серед матеріальних стимулів праці ставка в 

стимулюванні завжди робилася на заробітну плату. За 

своєю питомою вагою у витратах на матеріальне 

стимулювання вона складає основну частину, і багато 

років головна увага приділялася розробці 

стимулювальних систем заробітної плати. 

Заробітна плата найповніше відображає 

залежність між результатами праці окремого 

працівника та його матеріальною винагородою. 

Вона значною мірою визначає рівень життя 

населення і є необхідною умовою розвитку всієї 

економіки [6, c. 283]. 

Існують певні вимоги до організації стимулю-

вання праці. Це комплексність, диференційова-

ність, гнучкість і оперативність. Комплексність 

розглядають як єдність моральних і матеріальних, 

колективних та індивідуальних стимулів, значення 

яких залежить від системи підходів до управління 

персоналом, досвіду і традицій підприємства. 

Диференційованість означає індивідуальний підхід 

до стимулювання різних груп працівників. Відомо, 

що підходи до забезпечених і малозабезпечених 

працівників повинні істотно відрізнятися. Різними 

повинні бути і підходи до кваліфікованих і молодих 

працівників. Гнучкість і оперативність виявляються 

в постійному перегляді стимулів залежно від змін, 

що відбуваються в суспільстві і колективі [9]. 
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При формуванні системи матеріального 

стимулювання виділяються наступні два підходи: 

1. Система оплати праці, орієнтована на 

працівника (система «довічної оплати праці»). 

2. Система оплати праці, орієнтована на 

результати роботи. 

У першому випадку метою є стимулювання не 

прямих результатів, а мотивування працівника на 

довгострокову, активну і добровільну участь у 

вирішенні проблем підприємства. Стимулюється 

лояльність і прихильність працівника організації; 

не праця, а працівник, весь його творчий 

потенціал. Елементами системи «довічної оплати 

праці» є: щомісячна заробітна плата, квартальні 

або піврічні бонуси, вихідні допомоги, додаткові 

виплати соціального характеру. 

У системі оплати праці, орієнтованої на 

результати, основний акцепт робиться не на 

потреби працівника, а на потреби підприємства. 

Метою є прямий вплив на результати трудової 

діяльності. Винагорода, яку отримує працівник, 

залежить від індивідуальних або групових 

відмінностей у виконанні діяльності. 

Складові оплати праці за результатами: 

комісійні, грошові виплати за виконання 

поставлених цілей, індивідуальні винагороди або 

премії, програми розподілу прибутку, опціони на 

купівлю акцій компанії. 

В даний час досить часто використовується 

система оплати праці, орієнтована на результати 

діяльності, хоча в деяких підприємствах спостері-

гається тенденція переходу до «довічного найму», 

який значно підвищує лояльність персоналу. Ра-

зом з тим система, орієнтована на результати ді-

яльності, найбільш ефективна, коли ця діяльність 

не є монотонною. Співробітники досить швидко 

звикають до існуючої системи, і вона перестає на-

давати стимулюючий ефект. Таким чином, одним 

із завдань організації стимулювання праці   пови-

нен бути регулярний перегляд існуючої системи 

стимулювання, її зміна і коригування у відпо-

відності з цілями, що стоять перед підприємством. 

Соціальні виплати, пільги і послуги 

матеріального характеру, надані працівникам 

підприємством, раніше не розглядалися як 

стимули праці і поведінки працівників. 

Найбільш поширеним видом додаткових пільг, 

що застосовуються на українських підприєм-

ствах, є компенсація вартості проїзду (75%), далі 

– компенсація вартості харчування (56%), безпро-

центні позики (48%) та медичне обслуговування 

(26%). В якості додаткових способів заохочення, 

як правило, використовуються цінні подарунки 

(62%) і моральне заохочення (57%) [5, c. 72]. 

Як свідчить досвід західних країн у соціальних 

виплатах, пільгах і послугах матеріального харак-

теру криється чималий стимул зростання продук-

тивності праці працівників підприємств. Вико-

ристання їх як системи стимулювання дає змогу в 

першу чергу впливати на поведінку працівників. 

Суттєвими складовими зарубіжного досвіду є: 

1. Свобода діяльності економістів і 

менеджерів, відмовлення від шаблонного 

мислення, повна самостійність і простір для 

експерименту, необмежене право вибору в 

рамках дозволеного законом.  

2. У створенні сприятливої перспективи 

об’єктивно зацікавлені всі: власник підприємства, 

менеджер, найманий працівник. Кожний 

побоюється втратити своє джерело доходу, тому 

ніхто не намагається «з’їсти» все зароблене, 

навпаки, усі прагнуть більше вкласти в нові 

технології, у підвищення кваліфікації, у науку.  

3. Повсюдне використання тарифної системи 

як інструменту диференціації оплати праці залежно 

від складності, умов праці, важливості роботи в 

різноманітних її модифікаціях (єдина тарифна сіт-

ка, гнучкий тариф, пайова тарифна система тощо).  

4. Дуже серйозне ставлення до нормування 

праці як важливого засобу її організації. 

Різноманітні варіанти погодинної оплати праці 

так чи інакше передбачають обов’язкове 

виконання заданого обсягу робіт, розрахованого 

на основі прогресивних нормативів затрат праці. 

5. Погодинна форма оплати праці, як головна 

в зарубіжній практиці, та відрядна, що є 

другорядною, мають багато найрізноманітніших 

способів застосування. Це, як правило, системи, 

що передбачають преміювання за якісні 

показники роботи.  

6. Досвід країн з розвинутою ринковою еконо-

мікою свідчить про переважне застосування єди-

них тарифних сіток для робітників, спеціалістів і 

службовців та переваги такого порядку над вио-

кремлення робітників, з одного боку, і спеціалі-

стів та службовців – з другого. Ці переваги пов’я-

зано з можливістю запровадження єдиного, уні-

фікованого підходу до тарифікації різних кате-

горій працівників, зі спрощенням переговорів 

між сторонами соціального партнерства за укла-

дання колективних договорів і угод, зі зниженням 

конфронтації між «синіми» та «білими» 

комірцями за формування тарифних умов оплати 

праці на виробничому рівні. 

Кожна галузь, як правило, розробляє власні 

тарифні сітки, які, у свою чергу, модифікуються 

на рівні фірм [4]. 

В Італії, наприклад, у різних галузях кількість 

розрядів у тарифній сітці коливається від шести (у 
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взуттєвій промисловості, будівництві) до одинад-

цяти (у хімічній і поліграфічній галузях, банків-

ській справі, зв’язку). На рівні підприємств додат-

ково вводяться проміжні розряди, особливо у вер-

хній частині сітки. Так, на фірмі «Оліветті» вико-

ристовується 20-розрядна тарифна сітка, розроб-

лена в межах  9-розрядної галузевої сітки. 

В американській автомобільній корпорації 

«Форд моторс» застосовується 23-ступенева та-

рифна сітка. На підприємствах вугільної промис-

ловості Франції всі працівники (крім директора) 

класифікуються за 22-розрядною шкалою і, відпо-

відно, застосовується 22-розрядна тарифна сітка. 

Поширення погодинної форми оплати праці в 

зарубіжних країнах більшість вітчизняних спеці-

алістів пов’язує тільки зі змінами техніки і техно-

логії виробництва, підвищенням рівня механізації 

і автоматизації, широким поширенням апаратних 

процесів, необхідністю підвищення якості продук-

ції. Але це ще не все. З-поміж інших суттєвих 

причин можна назвати такі, як спрощення порядку 

ведення переговорів на виробничому рівні щодо 

застосування нових норм трудових затрат, 

намагання роботодавців «відірвати» норми затрат 

праці від розцінок, використати їх як основу для 

організації праці, планування виробництва. 

Що стосується преміювання в зарубіжних 

країнах, то можна навести такі приклади. 

У фірмах США вже тривалий час досить 

поширеними є дві системи, названі прізвищами 

їхніх авторів – Скенлона і Ракера. 

Перша з них ґрунтується на розподілі між пра-

цівниками і компанією економії витрат на заро-

бітну плату, отриманої в результаті підвищення 

ефективності праці. Ця економія розподіляється в 

пропорції від 1 до 3 між компанією і працівни-

ками. Із суми, що призначена для преміювання 

працівників, одна п’ята спрямовується в резерв-

ний фонд, а решта розподіляється між персона-

лом залежно від трудового внеску кожного в 

загальні результати діяльності компанії.  

Система Ракера базується на формуванні 

преміального фонду залежно від збільшення 

умовно-чистої продукції в розрахунку на один 

долар заробітної плати. Застосування цієї 

системи передбачає встановлення так званого 

стандарту Ракера – частки фонду оплати праці в 

обсязі умовно-чистої продукції, яка визначається 

як середня величина за кілька останніх років. 

Розмір преміального фонду визначається так: 

фактичний обсяг умовно-чистої продукції 

помножують на «стандарт Ракера». 

З розрахованої величини виключається 

фактично виплачена працівникам заробітна плата. 

Сума, що залишилась, розглядається як результат 

підвищення ефективності виробництва, і значна її 

частка спрямовується на преміювання персоналу. 

Для визначення розміру премій конкретним 

працівникам до уваги беруть переважно якісні 

показники їхньої діяльності. 

У Франції, наприклад, працівникам багатьох 

підприємств залежно від якості та ефективності 

праці нараховується щорічна премія, яка 

виплачується лише через п’ять років. Протягом 

цього часу винагорода зберігається на банківському 

рахунку, нараховані на неї відсотки не 

оподатковуються, що створює додаткову 

заінтересованість у роботі на підприємстві. 

При формуванні системи матеріального 

стимулювання персоналу на підприємстві 

необхідно використовувати комплекс методів для 

отримання розгорнутого результату, що буде 

платформою для формування управлінських 

заходів з підвищення рівня використання 

персоналу на підприємстві та надасть можливість 

підвищити прибуток і рентабельність виробництва. 

Висновки. Одним із фундаментальних способів 

управління трудовою діяльністю є стимулювання 

праці, основою якої є залежність трудової 

поведінки робітника від особистісно-значущих 

умов трудової ситуації. Участь працівників в 

управлінні як широка система організаційних і 

соціально-економічних заходів веде до 

усвідомлення ними своєї ролі не тільки на 

робочому місці, а й ролі себе як працівника 

підприємства, що здатний робити внесок у 

вирішення питань управління виробничою 

ділянкою, цехом, підприємством. Створення 

сприятливих умов праці дає можливість впливати 

на трудову поведінку в інтересах як працівника, так 

і підприємства. Результативною мотивація трудової 

діяльності може бути виключно при застосуванні 

сучасних форм і методів матеріального 

стимулювання персоналу, до якого відносять 

заробітну плату, премії, доплати, надбавки до 

заробітної плати, участь в акціонерному капіталі, 

участь у прибутках, бонуси за високопродуктивну 

працю, за стаж роботи тощо.  

Завданням керівництва є формувати комплекс 

стимулів на мотиви та потреби працівника, що 

викликав би бажану та ефективну для 

підприємства трудову поведінку, оскільки саме 

ефективне стимулювання працівника сприяє  

вирішенню економічних завдань підприємства.
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Клименко Татьяна Васильевна, Богач Елена Валентиновна   

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Формирование системы материального стимулирования на предприятии с использованием современных систем и 

технологий. В статье раскрыта сущность понятия «стимулирование» и «стимулирование труда» с точки зрения 

управления персоналом; доказано сущность понятия «стимулирование» с точки зрения его рассмотрения как 

действенного инструмента и решающего внешнего фактора влияния на персонал. 

Рассмотрены составляющие материального стимулирования труда, группы материальных систем 

стимулирования. Детальное изучение особенностей стимулирования в разных странах, выявление их общих и 

отличительных черт. В настоящее время создание современной системы стимулирования работников на 

предприятии является одним из главных условий эффективного функционирования предприятия, а так как деньги все 

еще остаются для большинства граждан главным результатом работы, то материальное стимулирование труда 

является чрезвычайно актуальной проблемой современности. 

Ключевые слова: стимулирование, стимулирование труда, заработная плата, премия. 
 

Klymenko Tetyana,  Bogach Elena  

FORMATION OF THE SYSTEM OF MATERIAL INCENTIVES FOR EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE 

Formation of the system of material incentives at the enterprise using modern systems and technologies. The article describes 

the essence of the concept of «stimulation» and «stimulation of work» in terms of personnel management; the essence of the 

concept of «stimulation» in terms of its consideration as an effective tool and decisive external factor of influence on the 

personnel is proved. The components of material stimulation of labor, group of material systems of stimulation are considered. 

A detailed study of incentives in different countries, revealing their common and distinctive features. At present, the creation of 

a modern system of incentives for employees at the enterprise is one of the main conditions for the effective functioning of the 

enterprise, and since money is still the main result of work for most citizens, material incentives for work is an extremely urgent 

problem today. 

Keywords: incentives, labor incentives, wages, bonuses. 
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