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PERSONNEL MOTIVATION: FROM THEORY TO PRACTICE 

 

У статті досліджено поняття мотивації та стимулювання персоналу та його вплив на 

забезпечення ефективної роботи від працівників, враховуючи існуючі теоретичні підходи 

іноземних та вітчизняних вчених в умовах швидкого розвитку ринку праці та тенденцій змін 

у світі та Україні.  Обґрунтованою, що мотивація є одною з найважливіших складових в 

досягненні високої ефективності роботи працівників. Окреслено значення та вплив 

економічної ситуації на тенденції стимулювання та мотивації персоналу. Дослідження 

мотивації представлено в якості інструменту подолання дисбалансів на ринку праці та 

підприємствах, які впливають на ефективність роботи працівників. Виявлено необхідність 

коректив в системі управління людськими ресурсами, щодо природи розуміння, функцій, 

мети та способу застосування традиційних методів мотивації праці. Доведено, що 



поняття «мотивація» має на меті ціленаправлену поведінку досягнення бажаних цілей і 

результатів діяльності підприємства, що бере початок з джерел у/поза межами 

особистості. Сформовано напрями цілепокладання у сфері мотивації праці. Зроблено 

припущення, що у довгостроковій перспективі висока заробітна плата не сприяє 

продуктивності, але потребує структуризації, на основі важливості, актуальності та 

продуктивності роботи, індивідуальних результатів та спеціальних переваг. У 

теоретичному плані визначено, що «стимулювання» передбачає вплив на трудову діяльність 

працівника за рахунок створення індивідуально-значущих умов трудової ситуації, що 

містить у собі спонукання ззовні та структурні компоненти трудової ситуації. Виділено 

ключові напрями щодо розробки та впровадження мотиваційної системи на підприємстві, 

зокрема проведення соціальної діагностики на підприємстві, розрахунок фінансових витрат 

на впровадження системи мотивації та стимулювання персоналу, детальне інформування 

персоналу про систему оцінювання та способи нарахування бонусів і штрафів, запуск та 

тестування системи за результатами зіставлення витрат і отриманого прибутку на 

підприємстві. Систематизовано напрями раціонального управління людськими ресурсами, 

головні чинники мотивації, систему стимулів та мотивацій на сучасному ринку праці. 

 

The article examines the concept of motivation and incentives for staff and its impact on ensuring 

effective work of employees, taking into account the existing theoretical approaches of foreign and 

domestic scientists in the rapid development of the labor market and trends in the world and 

Ukraine. It is substantiated that motivation is one of the most important components in achieving 

high efficiency of employees. The importance and influence of the economic situation on the 

tendencies of stimulation and motivation of the personnel are outlined. Motivation research is 

presented as a tool for overcoming imbalances in the labor market and enterprises that affect the 

efficiency of employees. The need for adjustments in the human resources management system 

regarding the nature of understanding, functions, purpose, and method of application of traditional 

methods of work motivation is revealed. It is proved that the concept of "motivation" is aimed at 

purposeful behavior to achieve the desired goals and results of the enterprise, which originates 

from sources inside/outside the individual. The directions of goal-setting in the field of work 

motivation are formed. It has been suggested that in the long run, high wages are not conducive to 

productivity, but need to be structured, based on the importance, relevance, and productivity of 

work, individual outcomes, and special benefits. Theoretically, it is determined that "incentives" 

involve the impact on the work of the employee by creating individually significant conditions of the 

work situation, which includes external incentives and structural components of the work situation. 

The key areas for the development and implementation of a motivational system in the company, 

include social diagnostics in the company, calculation of financial costs for the implementation of 

motivation and incentives, detailed information to staff about the evaluation system, and ways to 

calculate bonuses and penalties, launch and test the system. costs and profits of the enterprise. The 

directions of rational human resources management, the main factors of motivation, the system of 

incentives, and motivations in the modern labor market are systematized. 
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Постановка проблеми. Безумовно, важливим елементом в управлінні та розвитку сучасних 

підприємств виступає мотивація та стимулювання праці.  Варто також додати, що в умовах глобальної 

конкуренції людські ресурси та їх мотивація до праці є невід’ємною частиною успіху бізнесу, який постійно 

змінюється. Це пояснюється зацікавленістю працівників у результатах своєї праці, забезпеченні належних умов 

праці, які здатні підвищити продуктивність праці та покращити економічні та фінансові результати діяльності 

підприємств.  



Систематичні результати наукових досліджень показали, що висока продуктивність праці неможлива 

без системи винагород і заохочень. Відтак,  у процесі створення системи управління ефективністю персоналу 

необхідне глибше розуміння поведінки співробітників, яка б допомогла утримати працівників, підвищити 

потенціал кадрів та забезпечити ефективність діяльності підприємства в цілому.  

Акцентуємо увагу не лише на необхідності запровадження матеріального стимулювання, а й на 

врахуванні інших складових формування кадрової політики компанії, зокрема сприятливого корпоративного 

середовища, ділового спілкування між співробітниками та керівництвом компанії, розумного розподілу 

обов’язків між працівниками, участі персоналу у прийнятті управлінських рішень тощо. В подальшому 

систематизація головних факторів мотивування персоналу матиме практичне значення і буде корисною для 

вищого керівництва компаній у стратегічному управлінні персоналом.  

Оскільки, в сучасних реаліях досить гострою залишається проблема залученості персоналу, 

модернізація підходів до мотивування та стимулювання персоналу має виступати першочерговим завданням. 

Окрім того, постає необхідність дослідження проблеми мотивації персоналу та впровадження сучасних 

підходів щодо мотивації та стимулювання персоналу для досягнення високоефективних соціальних та 

економічних цілей компанії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження проблеми  мотивації праці 

зробили такі вчені, як Б. Целарент, А. Маслоу, Д. Макклелнд, А. Сміт, Е. Лоулер, Ф. Герцберг,  В. Врум та 

багато інших. Поведінку людини ретельно розглянули у своїх працях такі американські вчені, як Б. Берельсон 

та Г. Штайнера  [1], які провели дослідження впливу різноманітних факторів на поведінку людини. 

Дослідження Х. Хікса та К. Гуллетта [2],  Р. Денні [3] щодо теорії організації поведінки дають чітку базу 

розуміння сутності мотивації та її впливу на результативність діяльності підприємств.  Слід також врахувати 

думку Т. Франкена [4], який розглядає мотивацію під кутом зміни підходів до підвищення мотивації 

залученості людини у діяльність компанії. 

Сьогодні дослідження за цією тематикою активно здійснюють вчені України. Найбільш вагомий вклад 

в надбання вітчизняної мотиваційної науки зробили такі відомі наковці як: А. Колот [12], В. Сладкевич [13], Г. 

Дмитрієнко [14], М. Дороніна [15] та інші. Слід зазначити, що вітчизняними дослідниками також робились 

певні наукові розробки з метою вирішення певних мотиваційно-орієнтованих прикладних завдань для сталого 

розвитку на макро та мікрорівні [16-19]. При цьому, необхідно підкреслити, що в більшості літературних 

джерел та відповідних досліджень не приділена відповідна увага щодо комплексної систематизації та аналізу 

існуючих теоретичних підходів до формування мотивації в сучасних умовах. Отже, виокремлене питання 

потребує відповідної розробки та є актуальним з наукової точки зору.  

Метою даної статті є узагальнення наукових підходів до створення мотиваційних систем та 

раціонального управління людськими ресурсами, обгрунтувати значення та вплив економічної ситуації на 

тенденції стимулювання та мотивації персоналу, виявити необхідність коректив в системі управління 

людськими ресурсами, щодо природи розуміння, функцій, мети та способу застосування традиційних методів 

мотивації праці та систематизувати головні чинники мотивації, систему стимулів та мотивацій на сучасному 

ринку праці.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом дослідження управління людськими 

ресурсами, яке швидко змінюється, вносить корективи у природу розуміння, функції, мету та спосіб 

застосування традиційних методів мотивації праці. Сучасний менеджер з управління персоналом повинен 

працювати з працівниками на конкретних робочих місцях, інакше вони не зможуть ефективно виконувати свої 

завдання. Роботодавці не зацікавлені у тому, щоб працівники лише з’являлися на роботі і виконували 

функціональні обов’язки. Сьогодні кожен працівник повинен бути мотивований до виконання обов'язків. Тому 

мотивацію слід трактувати як певну енергетичну силу, яка змушує працівника діяти, виконувати або надавати 

послуги без тиску. Цікаво, що А. Маслоу (1954) у своїй книзі запропонував Теорію ієрархії потреб, яка 

зосереджується на людях, які мотивовані незадоволеними потребами, а задоволення нижчих потреб веде лише 

до пошуку можливостей для задоволення найвищих потреб. Відтак, фізіологія, виживання, безпека, любов і 

повага - це лише категорії людських потреб, які автор класифікує у структуру піраміди. Відтак, протягом 

життя, коли ми спонукаємося задовольнити ці бажання, ми прямуємо до розвитку і зрештою досягаємо 

вершини самоактуалізації. 

Звертаючись до сутності поняття «мотивація» варто зазначити, що мотивація має на меті 

ціленаправлену поведінку досягнення бажаних цілей і результатів діяльності підприємства, що бере початок з 

джерел у/поза межами особистості. При цьому внутрішня мотивація, відображає: (1) внутрішній стан, який 

заряджає, активує/переміщує енергію та спрямовує поведінку людини на досягнення цілей [1]; (2) потреби і 

бажання, які існують у людини, а також фактори, які в свою чергу визначають її поведінку в тій чи іншій 

ситуації [2]; (3) примус зробити щось за власним бажанням [3]; (4) мотивацію співробітників краще служити 

бізнесу [4] (рис. 1). 



 
Рис. 1. Напрями цілепокладання у сфері мотивації праці 

Джерело: Побудовано авторами 

  

Серед різноманітних інструментів, які використовуються для мотивації співробітників або колективної 

поведінки для підвищення ефективності діяльності підприємства, мотивація займає найбільше місце. Глибоко 

укорінені переконання людини зазвичай є найсильнішими мотиваційними чинниками. Такі особистості 

проявляють загальні якості, такі як прийняття, цікавість, честь, прагнення до успіху. Відтак, підвищує 

внутрішню мотивацію саме похвала – це достатньо простий та ефективний метод підтримувати  внутрішню 

мотивацію працівників.  

Щодо зовнішньої мотивації, то вона спонукана зовнішніми факторами, нагородами чи визнанням. 

Прийнято вважати, що більшість працівників приваблює саме зовнішня мотивація, а не внутрішня, оскільки 

грошова винагорода є більш значущою. Таким чином, гроші вважаються найпотужнішим стимулом, оскільки 

працівникам потрібна гідна заробітна плата, щоб жити якісним і гідним життям. Фінансові стимули заохочують 

тих, хто бажає задовольнити власні потреби, підтримувати гідний рівень життя та мотивації до ефективної 

праці (рис. 2) 

Разом з тим, у довгостроковій перспективі висока заробітна плата не сприяє продуктивності, а самі 

гроші не підвищують ефективність. Тому важливо враховувати й негрошові фактори, зокрема, винагороди, 

позитивні відгуки про результати діяльності працівників, похвалу, соціальне визнання тощо. Так, деякі 

дослідження показали [20], що винагороди позитивно впливають на продуктивність співробітників, тим самим 

підвищуючи їх задоволеність результатами власної праці.  

Таким чином, заробітна плата є відмінним мотиватором, але якщо її потрібно використовувати як 

мотивацію, її потрібно, насамперед структурувати, на основі важливості, актуальності та продуктивності 

роботи, індивідуальних результатів та спеціальних переваг.  



 
Рис. 2.  Головні чинники мотивації співробітників у  довгостроковій перспективі 

Джерело: Побудовано авторами 

 

Ще одним важливим інструментом для мотивації співробітників виступає лідерство та довіра. Важливо 

завоювати довіру співробітників і слідувати за своїми керівниками або наставниками для досягнення 

поставлених цілей. Для досягнення найвищої мотивації та етики керівники та співробітники повинні 

співпрацювати один з одним. Адже довіра - це не що інше, як сприйняття людиною інших і її бажання 

координувати свою діяльність на основі слів або твердих переконань щодо рішень. Тому успіх підприємства, у 

якому панує довіра, є ще одним важливим фактором, оскільки вона допомагає підвищити мотивацію 

співробітників [21].  

Незалежно від того, як розвивалися технології за останні роки, ефективність співробітників є ключовим 

фактором для досягнення високого рівня успіху. Тому розробка та впровадження програми навчання 

співробітників є важливою стратегією мотивації працівників. Окрім того, існування енергетичного балансу між 

працівниками та керівниками може підвищити мотивацію, оскільки знижується рівень невизначеності [22]. 

Безумовно, у контексті теоретичного надбання у сфері управління персоналом необхідно згадати  про 

систему стимулів,  які спонукають працівників робити більше, ніж від них вимагає роботодавець через 

відповідний стимул. Таким чином, під поняттям «стимулювання» зазвичай розуміють вплив на трудову 

діяльність працівника за рахунок створення індивідуально-значущих умов трудової ситуації, що містить у собі 

спонукання ззовні та структурні компоненти трудової ситуації [5]. Дане трактування свідчить про те, що 

поняття стимулювання праці працівників поєднує в собі усі використовувані в управлінні методи мотивації, 

нагород, впливу та різноманітні матеріальні, психологічні та адміністративні методи стимулювання персоналу.  

Серед найбільш поширених варто виділити адміністративні, матеріальні (економічні) методи впливу, які 

включають як безпосередні ( премії, заробітна плату і т.д.), так і опосередковані (податки, кредити) заохочення 

[7]. 

Зазвичай, роботодавці використовують стимули для підвищення продуктивності працівників, яких на 

їхню думку буде достатньо для успішного та ефективного функціонування підприємства. Серед найбільш 

поширених форм стимулювання персоналу виділимо: (1) загальну матеріальну винагороду, до прикладу, оклад 

працівника, який, як правило, коливається від 40 до 70 % загального розміру винагороди працівника та 

надбавки, доплати, додаткові виплати, премії, які становлять до 60% загальних виплат; (2) компенсації – це 

специфічний набір інструментів стимулювання працівників, при якому компанії компенсують працівникам 

реальні та передбачені затрати, пов’язані, наприклад у міжнародних компаніях, з переміщенням персоналу; (3)  

нематеріальне стимулювання, яке визначається класичними формами мотивації співробітників за винятком 

матеріального стимулювання, а також ділові ігри, конкурси та програми загального та спеціального навчання; 

(4)  змішане стимулювання , що передбачає комбінування матеріальних та нематеріальних форм стимулювання 

та виступає додатковою складовою загального стимулювання та компенсації [6] (рис. 3). 



 
Рис. 3. Найбільш поширені форми стимулювання персоналу 

Джерело: Побудовано авторами 

 

Підсумовуючи, зауважимо, що при правильному підході у відношенні до мотивування та 

стимулювання персоналу компанія отримує низку переваг, зокрема: підвищення якості праці та забезпечення 

високоефективного трудового потенціалу на підприємстві; формування дружньої та доброзичливої атмосфери у 

колективі, що сприятиме підвищенню результатів діяльності у перспективі; залучення та збереження  

конкурентоспроможної робочої сили ; формування щасливого колективу, підвищення вірності, надійності та 

відповідальності працівників; забезпечення стійкої корпоративної культури.  

Зауважимо, що вибір раціональної системи мотивації виступає ключовим фактором процвітання та 

стійкого розвитку компанії і, як наслідок, сприятиме зниженню плинності кадрів. Так, за результатами 

аналізування рух кадрів, який характеризує поточну ситуацію на ринку праці та відображає рівень задоволення  

працівників своїм робочим місцем спостерігаємо негативну динаміку руху кадрів в Україні, що характеризує 

зменшення кількості прийнятих ( -10, 4 %)  та збереження високої кількості вибулих працівників (607,8 - 610,3 

тис. осіб) (Рис.4) [8]). 

 

 

Рис. 4. Динаміка руху кадрів (прийнятих та вибулих працівників)  протягом 2017-2020 років (тис. осіб) 

Джерело: Побудовано авторами на основі [8] 

 



Безумовно, висока плинність кадрів є негативним явищем для багатьох компаній, адже це дорого, 

займає багато часу і може повністю зруйнувати моральний дух співробітників. Зазвичай, серед основних 

причин плинності виділяють: (1) токсичну культуру, тобто, тип корпоративної культури, який саботує 

моральний дух, відлякує нові таланти та активно стимулює відтік найкращих співробітників; (2) відсутність 

мети або сенсу. На жаль, у деяких компаніях іноді важко знайти сенс або мету, і це може спонукати людей 

шукати роботу в іншому місці; (3) перевтому. Занадто багато роботи і, згодом, надмірний стрес також є 

основним фактором рішення співробітника залишити компанію і шукати інше місце праці.  Згідно 

з дослідженнями, близько 50 % вітчизняних працівників перевантажені і вигорають у процесі праці; (4) нудьга, 

що характеризує відсутність складної або цікавої роботи; (5) погане керівництво. Якщо компанія переживає 

відтік мізків, найімовірнішим винуватцем є неефективний, некомпетентний менеджер. Дослідження показують, 

що працівники, які не довіряють керівникам, частіше за інших залишають роботу. 

Таким чином, не дивлячись на те, що заробітна плата виступає основою мотивації працівників, 

залишається достатньо методів для досягнення високоефективної праці співробітників. По-перше, необхідно 

заохочувати співробітників до саморозвитку. Цього можна досягти за допомогою відшкодовування витрачених 

коштів на навчання чи придбання книг для саморозвитку у форматі співфінансування від 30% до 70%.  

Наступне, на чому варто зосередитись, це внутрішнє стимулювання співробітників, пропагування в 

колективі системи цінностей для створення комфортної і дружної атмосфери, оформлення зони відпочинку, 

забезпечення можливості професійного зростання працівників, створення гнучких графіків роботи персоналу 

тощо.  

І, наостанок, слід виділити ключові напрями щодо розробки та впровадження мотиваційної системи на 

підприємстві [11] серед яких можна виділити: проведення соціальної діагностики на підприємстві, у результаті 

якої визначаються ключові фінансові та нефінансові стимули співробітників; розрахунок фінансових витрат на 

впровадження системи мотивації та стимулювання персоналу; детальне інформування персоналу про систему 

оцінювання та способи нарахування бонусів і штрафів; запуск та тестування системи за результатами 

зіставлення витрат і отриманого прибутку на підприємстві. 

Висновки з даного дослідження. Ми переконані, що компанії, незалежно від виду діяльності та 

розміру, прагнуть створити міцні та позитивні відносини зі своїми співробітниками. Однак у співробітників є 

різні конкуруючі потреби, які обумовлені різними мотиваторами, зокрема винагородою, досягненнями чи 

безпекою. Тому для керівників сучасних підприємств важливо розуміти, що насправді мотивує їх 

співробітників, якщо вони прагнуть максимізувати ефективність діяльності. У той же час, традиційні теорії 

мотивації зосереджуються на конкретних елементах, які мотивують співробітників до досягнення 

організаційної ефективності. Таким чином, ми пропонуємо альтернативний дослідницький підхід до мотивації і 

розуміння цього соціального феномену цілісно, що потребує нових рішень і викликає дискусії та розбіжності у 

її вирішенні. Адже ефективне функціонування будь-якої компанії ґрунтується на безперебійному поєднанні 

взаємодії між працівником та підприємством. Так постає питання виявлення ключових аспектів мотиваційної 

системи та її впровадження задля досягнення взаємного результату.  
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