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Матеріальне стимулювання як пріоритетна детермінанта механізму 

мотивації персоналу на підприємствах 
 

У статті досліджено роль мотивації праці в сучасних умовах. Розглянуто 
сутність та значення матеріального стимулювання праці як основного елементу 
мотивації. Проаналізовано недоліки матеріальної мотивації праці та дію 
механізму матеріальної та нематеріальної мотивації праці на підприємствах. 
Визначено основні інтереси працівників та особливості впровадження у 
практику нових підходів до управління мотиваційними процесами на 
підприємствах України. На сучасному етапі розвитку економіки можна 

безперечно стверджувати, що жодна система управління не може благополучно 
існувати, якщо не буде містити в собі результативну систему мотивації праці, 
яка спонукала б працівника плідно і якісно працювати для досягнення певної 
мети. Необхідно розробляти систему мотивації праці, яка дозволяла б 
найбільшою мірою об'єднувати потреби і інтереси співробітників з 
поставленими завданнями підприємства. Висока віддача від підлеглих і 
ефективне управління нездійсненні без цілеспрямованого і вмілого впливу на 

мотивацію праці працівників. Після аналізу можемо дійти таких висновків: при 
побудові системи стимулювання керівнику підприємства слід пам'ятати, що не 
можна стимулювати всіх працівників однаково. Це допоможе менеджеру 
зробити систему мотивації економічно ефективною. На сьогоднішній день, 
неможливо ефективно керувати організацією, яка не досягла зацікавленості 
персоналу (компанії), яка, в свою чергу, не може бути здійсненна без наявності 
мотивації. Мотивація персоналу є «каменем спотикання» не тільки для кожного 
фахівця, але і звичайно для керівника. Успіх компанії не може бути досягнутий 
без працюючих з повною само від дачею співробітників, а також без 

прихильності персоналу компанії цілям, місії та принципам. Наявність однієї 
системи мотивації може успішно функціонувати на одному підприємстві і 
абсолютно не «спрацьовувати» (діяти) на іншому. Економічна ефективність 
будь-якого виду людської діяльності встановлюється переслідуваними цілями, 
в основі яких лежать мотиви, інтереси і потреби суб'єктів праці. Мотивація до 
ефективної віддачі праці є однією з найголовніших питань управління 
персоналом для будь-якого підприємства. Системи мотивації праці працівників 
підприємства повинні постійно вдосконалюватися, тому що існує загроза 
зростаючого дефіциту висококваліфікованих працівників на виробництві. 
Залучення, а головне, утримання на підприємстві співробітників з високими 

професійними і кваліфікованими якостями – основне завдання, вирішити яку 

допустимо тільки при досягненні високого рівня мотивування персоналу.  
 


