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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На нинішньому етапі 

розвитку нашої країни вирішення задач, які стоять 
перед суспільством, можливе лише за умови ство-
рення належної мотиваційної основи, здатної спону-
кати персонал підприємств до ефективної діяльності. 
Актуальність дослідження зумовлена зниженням 

інтересу й уваги до проблем кадрового менеджменту, 
аналізу стану та перспектив розвитку ефективної тру-
дової мотивації працівників на підприємствах маши-
нобудівної галузі, відсутністю цілеспрямованої страте-
гії та політики у сфері мотивування, а також низьким 
рівнем стимулювання працівників з урахуванням галу-
зевої специфіки машинобудування, незацікавленістю 
та фінансовою неспроможністю роботодавців забезпе-
чувати високий рівень мотивації праці. 
Об’єктом дослідження є процеси формування й 

розвитку мотиваційних механізмів діяльності під-
приємств машинобудівного комплексу, зокрема за 
умов діяльності ПАТ «Кредмаш». 

 Важливий вклад у розвиток теорії мотивації пе-
рсоналу внесли зарубіжні: М. Альберт, К. Алдерфер, 
Р. Барденс, Ф. Беккер, В. Врум, Г. Гант, Ф. Герцберг 
та провідні українські вчені: Д. Богиня, П.  Белень-
кий, О. Виханський, В. Герасимчук, І. Герчікова, В. 
Гуменюк, А. Калина та ін.  
Метою роботи є дослідження мотиваційної полі-

тики на підприємствах машинобудування, оцінка 
мотиваційного профілю працівників, удосконалення 
моделі системи мотивації ефективної праці та об-
ґрунтування нового механізму мотивації праці для 
умов функціонування ПАТ «Кредмаш».  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Мотивування являє собою управлінський процес, 
який забезпечує процес спонукання працівників до 
дій, які спрямовані на досягнення особистих цілей 
або цілей організації [1]. 
Якщо ми порівняємо значення термінів «стимул» 

і «мотив», то побачимо, що діями і вчинками люди-
ни рухають саме «мотиви», а не «стимули». Стиму-
ли (зовнішні спонукання) лише покликані порушити 
мотиви (внутрішні спонукання) всередині людини, 
тобто бажання і наміри. Поки зовнішнє спонукання 
(«стимул») не перетвориться у внутрішнє бажання і 
намір («мотив»), воно не діє на людину. 
Виходячи з цього, можна вивести формулу ефек-

тивного мотивування працівників: 
              Стимул Потреба Мотив⋅ = ,             (1) 
а також виведемо формулу продуктивної роботи: 

            
Мотив Умови для продуктивної праці

Продуктивна праця
+ =

=
      (2) 

Мотиваційні відносини завжди є відносинами 
між людьми у сфері доцільної трудової мотивації, в 
яку вони входять у процесі відтворення робочої си-
ли, тобто мотиваційні відносини з одного боку по-
винні забезпечити ефективну трудову діяльність і на 
її основі збільшити виробництво необхідних благ, з 
іншого – створити потрібні соціально-економічні 
передумови для всебічного розвитку працівника, 
його інтелекту, творчості й ініціативи. 
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Різноманітність теорій та міжнародний досвід за-
стосування систем мотивування дає можливість 
проаналізувати та визначити основні напрямки мо-
тивування та стимулювання працівників, проте кон-
кретна політика та перелік заходів повинен бути 
визначений підприємством самостійно, враховуючи 
попередній досвід мотивування.  
Зацікавленість персоналу підприємства у кількі-

сних і якісних результатах праці та забезпечення 
належного рівня якості продукції, що виготовляєть-
ся значною мірою залежить від підбору та викорис-
тання відповідних методів мотивації, які забезпечу-
ють об’єктивне оцінювання персоналу підприємства 
за досягнення заданого рівня якості продукції. 
Головним чинником, який визначає ставлення 

працівника до роботи і спонукає його якісно вико-
нувати поставлене завдання чи покладені обов’язки, 
є очікування підвищення заробітної плати та вста-
новлення чіткого зв’язку між результатами праці та 
її оплатою (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динаміка середньомісячної заробітної 
плати по Україні, промисловості, машинобудівній 
галузі та ПАТ "Кредмаш" за 2008–2010 рр. 

 
Так за даними, зображеними на рис. 1, можна 

побачити, що найбільше зростання рівня середньо-
місячної заробітної плати спостерігається у праців-
ників промислового комплексу; дещо нижчі темпи 
зростання по машинобудівній галузі і Україні в ці-
лому. Що стосується ПАТ «Кредмаш», то у 2009 
році спостерігається суттєве зниження рівня оплати 
праці з 2321,37 грн. до 1355,13 грн. порівняно з 2008 
роком, а це практично у два рази. Це пояснюється 
тим, що криза 2008 року перш за все відобразилася 
на результатах фінансово-господарської діяльності 
кожного окремо взятого підприємства, а вже потім 
поступово поширилася на національну економіку в 
цілому. 
У 2010 році ПАТ «Кредмаш» збільшило рівень 

оплати праці до 1955 грн. Однак позитивні тенденції 
зростання заробітної плати не свідчать про ефектив-
ність мотивації персоналу. Підтверджується це тим, 
що заробітна плата на сьогоднішній день не виконує 

функцій відтворення робочої сили та стимулювання 
трудової діяльності. 
У зв’язку з недостатньою платоспроможністю у 

2009–2010 рр. та низьким рівнем  заробітної плати 
персоналу машинобудівних підприємств спостеріга-
ється зменшення кількості штатних працівників. 
Відбувається відтік кадрів з галузі машинобудуван-
ня, що у майбутньому, при збереженні такої тенден-
ції, може призвести до негативних наслідків функ-
ціонування підприємств даної галузі (рис. 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Динаміка середньооблікової 
кількості штатних працівників по Україні,  

у машинобудівній промисловості та 
 ПАТ «Кредмаш» за 2008–2010 рр. 

 
Така ситуація призвела до значних втрат робочо-

го часу на підприємствах машинобудування (рис. 3). 
У 2010 році на машинобудівних підприємствах 
України втрачено 1231 годину робочого часу. А 
ПАТ «Кредмаш» понесло втрати робочого часу, що 
становить майже третину від його фонду. 

 

 
 

Рисунок 3 – Використання робочого часу по 
Україні, у машинобудувній галузі та  
ПАТ «Кредмаш» за 2010 рік 

 
Аналіз показників фонду оплати праці персоналу 
підприємства (табл. 1) показав, що у 2009 році спо-
стерігається зниження усіх складових фонду оплати 
праці майже вдвічі. 
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Таблиця 1 – Показники фонду оплати праці  
персоналу ПАТ «Кредмаш» за 2008–2010 рр. 

 
У межах аналізу використання трудового потен-

ціалу було проведено оцінку системи мотивації пер-
соналу ПАТ «Кредмаш» (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Показники системи мотивації  
персоналу ПАТ «Кредмаш» у 2008–2010 рр. 

 
Протягом 2008-2009 рр. на підприємстві відбува-

ється зменшення чисельності працюючих, знижу-
ється продуктивність та оплата їх праці. Незважаю-

чи на це коефіцієнт випередження протягом наступ-
ного, року, стабільно перевищив одиницю, що свід-
чить про випереджаючі темпи росту продуктивності 
праці над темпами росту заробітної плати.  
Дані аналізу свідчать про неефективну систему 

мотивації праці. У підприємства є кошти для забез-
печення високого рівня оплати праці, але в той же 
час розподіл цих коштів, система нарахування заро-
бітної плати є неефективними. 
З метою виявлення основних мотиваційних по-

треб працівників для того щоб налагодити систему 
мотивації та стимулювання, яка спрямована на ефе-
ктивне задоволення виявлених потреб, було проана-
лізовано мотиваційний потенціал ПАТ «Кредмаш» 
за допомогою методу кваліметричних оцінок. У ході 
цього аналізу було проведено спеціальне тестуван-
ня, яке пройшли 565 працівників підприємства (рес-
понденти обиралися вибірково). Рівень мотивацій-
ного профілю опитаних працівників свідчить про 
часткову задоволеність потреб у цих працівників.  
Було визначено, що в першу чергу для мотиву-

вання опитуваних працівників необхідно звернути 
увагу на такий фактор, як високий заробіток, так як 
він має високу значимість та низьку задоволеність.  
Отже, проаналізувавши мотиваційний профіль 

ПАТ «Кредмаш», можна зробити висновок про відсу-
тність опрацьованої і актуальної системи мотивації на 
підприємстві з низьким ступенем стимулювання пра-
цівників. Звісно, мова йде про найголовніший фактор 
мотивації персоналу для виконання результативної 
роботи, а саме про оплату праці. Необхідна кардина-
льна зміна організації заробітної плати, що підвищить 
дієвість мотиваційного механізму.  
Але винагорода за продуктивність не повинна 

зводитись лише до грошових виплат, вона має охоп-
лювати всю систему стимулів. Тобто, матеріальні 
стимули повинні доповнюватися соціальними і мо-
ральними. Тільки запровадження нового мотивацій-
ного механізму дасть можливість працівникам ви-
конувати свої обов’язки з більшою продуктивністю, 
значно якісніше [2].  
Обґрунтовуючи взаємозв’язок доходів працівни-

ка підприємства та ефективність виробництва, три-
рівневий підхід до визначення сукупного доходу 
(працівник-підприємство-економіка країни), можна 
упевнитись у залежності їх від зацікавленості пер-
соналу та мотиваційної основи розвитку виробницт-
ва. Представимо схему взаємозв’язку доходів пра-
цівника і результативності діяльності на рисунку 4.  
Мотивація персоналу ПАТ «Кредмаш» форму-

ється під впливом як внутрішніх так і зовнішніх фа-
кторів. Внутрішні пов’язані із характеристиками 
конкретної особи, зовнішні – з організацією зовніш-
нього середовища на макро- і макрорівнях. Фактори 
макрорівня впливають на загальне мотиваційне поле 
працівника, фактори ж мікрорівня, які пов’язані з 
організацією праці на підприємстві, прямо та безпо-
середньо впливають на мотивацію трудової діяльно-
сті персоналу. Створення ефективного механізму 
мотивації саме на мікрорівні передбачає утворення 
такої ситуації, яка б поєднувала дію усіх факторів, 
що активно проявляють себе на цьому рівні. 

Показники 2008 2009 2010 2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2010/ 
2008 

Чисельність 
працівників, чол. 2986 2720 2464 0,911 0,906 0,825 

Обсяг реалізації, 
тис.грн. 380287,6 153560,3 234270 0,404 1,526 0,616 

Чистий прибуток, 
тис.грн. 27183 6040 8967,5 0,222 1,485 0,33 

Середньомісячна 
заробітна плата 

одного 
працівника, грн. 

2321,37 1355,13 1955 0,584 1,443 0,842 

Продуктивність 
праці одного 
працівника, грн. 

127,36 56,46 95,1 0,443 1,684 0,747 

Коефіцієнт 
випередження 1,01 0,759 1,168 0,751 1,539 1,156 

Коефіцієнт 
обороту 
звільнення 

0,08 0,1 0, 15 1,25 1,5 1,875 

Показники 2008 2009 2010 2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2010/ 
2008 

Річний фонд 
оплати праці 83224,9 44262,9 57847,3 0,53 1,31 0,7 

Фонд оплати праці 
штатних 
працівників 

83179,3 44231,4 57809,7 0,53 1,31 0,7 

Фонд основної 
заробітної плати 49120,5 26246,9 34222,46 0,53 1,3 0,7 

Фонд додаткової 
заробітної плати 30085,1 14002,9 19604,4 0,47 1,4 0,65 

Заохочувальні 
виплати 4319,4 2297,2 3002,9 0,53 1,31 0,7 

Виплати 
стимулюючого 
характеру 

2746,4 1460,7 1909,2 0,53 1,3 0,7 

Доходи, 
дивіденди, 

відсотки, які нара-
ховано штатним 
працівникам 

облікового складу 
згідно їх акцій, 
внесків та 

договорів оренди 
земельних ділянок 

66 36,9 47 0,63 1,27 0,71 

Сума податку з 
доходів фіз. осіб, 
що відрахована з 
фонду оплати 
праці усіх 
працівників 

11776,2 5901,4 7934,51 0,5 1,34 0,67 
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Рисунок 4 – Схема взаємозв’язку доходів працівника та результативності діяльності 
 
В основу моделі механізму мотивації праці по-

кладено принцип взаємозв’язку внутрішніх і зовні-
шніх факторів впливу на трудову діяльність пра-
цівників та підприємства в цілому. Її можна пред-
ставити у вигляді функції:    

                            ),,( zv РРfМ =                           (3) 
де Рv  – результат індивідуальної праці персоналу; 
Рz – результат діяльності підприємства після ви-

ходу на споживача. 
Показник результативності індивідуальної дія-

льності працівника визначаємо за наступною фор-
мулою: 
                             ,v і іР К Я⋅=                                (4) 
де Кі – індекс кількості індивідуальної праці; 
Яі – індекс якості індивідуальної праці. 
Індекс кількості індивідуальної праці характе-

ризує кількість вкладеної працівником праці в ком-
плекс виконаних робіт за певний період: 

                             ,
f

z
і

T

t
НК −=                               (5) 

де Н – норма корисних затрат робочого часу; 
tz – час затримки робіт, порушення терміну; 
Тf – фактично відпрацьований працівником час 

за певний період (місяць, квартал, рік). 
Індекс якості індивідуальної праці розрахову-

ється за наступною формулою: 

                              ,
f

v
і

T

t
НЯ −=                                (6) 

де tv – втрачені години робочого часу у спожи-
вача, через неякісну продукцію. 
Показник результативності діяльності підпри-

ємства після виходу на споживача визначаємо за 
такою формулою: 

                                  ,
П

П
Р

f
z =                                  (7) 

де Пf   – фактичний прибуток; 
П – плановий прибуток. 
Можуть бути використані інші показники, такі 

як зростання продуктивності праці, економія мате-
ріалів замість прибутку. 
З метою моделювання рівеня витрат заробітної 

плати було побудовано лінійну регресійну модель 
витрат заробітної плати  на 1 грн. реалізованої про-
дукції (у). У якості первинної    інформації    вико-
ристовувалися   дані   з   2008  по  2010 рр.  ПАТ 
«Кредмаш». 

Факторними показниками було обрано наступні 
показники: Х1 – коефіцієнт плинності кадрів; Х2 – 
питома вага виплат допоміжних керівників, фахів-
ців і службовців в чисельності виробничого персо-
налу; Х3 – питома вага допоміжних робітників у 
чисельності виробничого персоналу; Х4 – питома 
вага виплат робітникам по часовій формі оплати 
праці в їх загальному фонді заробітної плати; Х5 – 
питома вага премій працівників з погодинною 
оплатою праці в їх фонді заробітної плати та Х6 – 
питома вага покупних виробів і напівфабрикатів в 
об’ємі виробництва.  
У результаті проведених розрахунків була 

отримана наступна модель витрат заробітної плати 
на 1 грн. реалізованої продукції: 
у = – 479,7 + 23,5Х1 – 24,2Х2 + 13,7Х3 + 2,9Х4 – 

– 3,1Х5 + 5,3Х6. 
Знаки коефіцієнтів регресії узгоджуються з тео-

ретичними уявленнями про вплив факторів на змі-
ну рівня витрат заробітної плати  і свідчать про те, 
що зі зростанням факторних показників Х1, Х3, Х4, 
Х6 рівень витрат на заробітну плату буде підвищу-
ватись, а при зростанні факторних показників Х2, 
Х5 – цей рівень буде знижуватися.  
Дивлячись по величині коефіцієнтів регресії, 

отримати найбільший ефект у зниженні рівня ви-
трат на заробітну плату можливо шляхом заходів, 
спрямованих на: збільшення частки допоміжних 
керівників, фахівців та службовців у чисельності 
персоналу (Х2); зменшення питомої ваги допоміж-
них робітників (Х3); зниження плинності кадрів 
(Х1); збільшення виплат премій (Х5); збільшення 
частки виплат по часовій формі оплаті праці (Х4) та 
зниження рівня міжзаводської кооперації (Х6). 
Використання даних регресійного аналізу у по-

єднанні з даними анкетних досліджень забезпечує 
підвищення достовірності оцінки системи стиму-
лювання, яка використовується на підприємстві. 
Удосконалюючи систему мотивації обраного 

підприємства, потрібно враховувати індивідуаль-
ний внесок кожного працівника у загальні резуль-
тати діяльності, для цього необхідно проводити 
кількісну і якісну оцінку діяльності персоналу. 
Формування мотивації працівників на результа-

тивну діяльність здійснюється за двома напрямка-
ми (рис. 5): 
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− розвиток соціально-психологічних процесів, 
які відображають систему мотиваційних характери-
стик поведінки особистості, груп, колективу; 

− розвиток соціально-економічних процесів, 
які відображають систему багатовекторної оцінки 
якостей і результатів діяльності персоналу [3–5]. 

  

 
Рисунок 5 – Формування системи мотивації  

Особливе місце у формуванні нової системи мо-
тивації у ПАТ «Кредмаш» виділено комплексній 
оцінці якостей, праці та взаємовідносин працівни-
ків і колективу.  
ВИСНОВКИ. Дослідження особливостей моти-

ваційної політики на підприємствах дає можливість 
зробити наступні висновки: 

1) наведено поняття «стимул» і «мотив» та фо-
рмулу ефективного мотивування працівників; 

2) було проведено аналіз зміни фактичного рів-
ня витрат заробітної плати на 1грн. реалізованої 
продукції, що дало можливість розкрити резерви 
економії коштів і можливість їх використання на 
підвищення абсолютного розміру зарплати; 

3) запропоновано і обґрунтовано систему оцін-
ки внеску працівників у досягнення цілей компанії; 

4) запропоновано створити модель системи мо-
тивації ефективної праці.  
Створення ефективної системи мотивації персо-

налу призведе до підвищення зацікавленості пра-
цівників у високопродуктивній праці.  
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The article focused on the theoretical foundations of motivation stuff. The analysis of staffing problems machinery in-
dustry enterprises of Ukraine and PJSC "Kremenchug road machines factory", assessed motivational profile and used 
regression analysis to evaluate the financial incentives to staff PJSC "Kremenchug road machines factory". An im-
provement of the motivation model of effective labor, justified the development of new mechanism of motivation for 
conditions of PJSC "Kremenchug road machines factory" and defined the index number of individual works. 
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