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У статті розглядаються чинники формування соціально-

економічної мотивації праці, взаємозв'язок результатів праці пра-

цівників із результатами комплексного впливу на працівника 

об’єктивних та суб’єктивних чинників. Обґрунтовано актуаль-

ність дослідження соціально-економічної мотивації праці праців-

ників вітчизняних підприємств.  
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З переходом України до ринкової економіки, включенням її у кон-

курентні відносини, стало необхідним посилення саме соціально-

економічного змісту мотивації праці, утвердження її особливої ролі у 

формуванні економіки держави. Такий підхід обумовлюється досвідом 

високорозвинених країн ринкової економіки, широким визнанням 

концепції людського розвитку, яка набула підтримки серед провідних 

вчених-економістів та соціологів світу. Виходячи з означеної концеп-

ції людського розвитку (“human development”), жодна країна при об-

межених ресурсах не може мати визнано високий рівень економіки за-

галом та конкурентоспроможності особистості зокрема без досягнення 

цілей людського розвитку.  

Розуміння, що суспільний прогрес не може бути зведений лише до 

накопичення матеріального багатства або примноження грошового до-

ходу, і взагалі є неможливим, якщо не реалізовані ключові цілі сучас-

ної людини [1, С. 90-102].  

Нова система уявлень про суспільне життя вимагає зосередження 

уваги на тому, що завдяки соціально-економічній мотивації праці до-

сягнутий рівень добробуту людини, якості трудового життя, має стати 

не кінцевою метою, а лише засобом, який дозволяє поширити людсь-

кий вибір його індивідуальних соціальних пріоритетів – освіти, здо-

ров’я, способу життя, праці. Оскільки основним виміром та основним 

важелем суспільного прогресу стає розвиток особистості, власне люд-

ський розвиток, то саме його стан найближчим часом і в майбутньому 

визначатиме дієвість соціально-економічної мотивації праці.  
Соціально-економічна мотивація праці є найменш дослідженим ви-
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дом мотивації, проте вельми перспективним у подальшому його роз-
витку. З огляду на це тема дослідження є актуальною і має велике 

практичне значення. 

Питання формування та розвитку мотивації праці широко розк-

риваються у наукових працях іноземних та українських економістів. 

Актуальність цих питань в ринковій економіці обумовлена посиленням 

інтересу до творчих здібностей людини, інтелектуальної діяльності, 
що співпадає із загальною закономірністю розвитку сучасної науки. У 

числі найбільш значимих робіт, присвячених загальнотеоретичним пи-

танням формування і розвитку мотивації слід відзначити праці росій-

ських та українських вчених: Маслоу А., Машенкова В.Ф., Оучі У., 

Струміліна С.Г., Бугуцький О.А., Дієсперов В.С., Калінчик М.А., Лев-

ченко О.В., Малік М.Й., Лишиленко В.І., Олійник Т.І., Туган-

Барановський М.І., Ходаківський Є.І., Якуба К.І., Адамчука В.В., Баг-
рової І.В., Богині Д.П., Семикіної М.В. та ін. 

Однак певна частина теоретичних і практичних питань, 

пов’язаних з соціально-економічною мотивацією праці, залишається 

поки що не повністю розглянутою. Зокрема, недостатньо досліджені 
питання проблеми формування визначення впливу цілої низки соціа-

льно-економічних чинників на рівень ефективності праці; розробки 

науково обґрунтованих норм виробітку, обслуговування та формуван-

ня ефективної системи організації праці на підприємствах.  

Метою статті є обґрунтування наукових положень та опрацювання 

теоретичних і методичних прийомів щодо чинників формування соціа-

льно-економічної мотивації праці.  
Постановлена мета зумовлює розв’язання наступних основних за-

дач:  

• узагальнення теоретичних досліджень визначення об’єктивних 

та суб’єктивних чинників соціально-економічної мотивації праці; 
• дослідження ефективності праці;  
• визначення основних соціально-економічних чинників підви-

щення мотивації праці та розробка на їх базі ефективного мотивацій-

ного механізму.  

Виробництво продукції, товарів, послуг залежить від багатьох 

чинників, але, насамперед, від людини, її знань, вмінь, досвіду, бажан-

ня працювати якісно та відповідально, спроможності витримувати 

конкуренцію, засвоювати новітні знання. Такої мотивованості праців-

ника на робочому місці можливо досягти лише тоді, коли людина реа-

льно відчує, що саме завдяки сумлінній праці і сучасним знанням мо-

жливо отримати бажані блага, реалізовувати свої соціальні та економі-
чні цілі і збагачувати свої наступні потреби й бажання.  
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Соціально-економічна мотивація праці є ланцюжком, що поєднує 

потреби людини і необхідні блага, сприяючи підвищенню платоспро-

можного попиту, зростанню виробництва, підвищенню конкурентосп-

роможності працівника, держави.  

Формування соціально-економічної мотивації праці є результатом 

комплексного впливу на працівника об’єктивних (зовнішніх) та 

суб’єктивних (внутрішніх) чинників. Такі чинники мають назву "моти-

ватори", що спонукають людину до трудової діяльності. Внутрішні 
мотиватори – внутрішні спонукальні сили, що визначаються індивідом 

(потребами, інтересами, цінностями, ціннісними орієнтаціями людини, 

особливостями менталітету). Зовнішні мотиватори – зовнішні відносно 

людини (на підприємстві і за його межами). Завдяки їх впливу та взає-

модії виникає мотивація певної спрямованості, певної сили.  

Внутрішні мотиватори – це суб’єктивні чинники мотивації, які ви-

значаються потребами, інтересами, прагненням, ідеалами, ціннісними 

орієнтаціями конкретної особистості, пов’язані з особистісними харак-

теристиками працівника (стать, вік, освіта, сімейний стан, професія, 

трудовий та життєвий досвід, загальна і професійна культура, рівень 

кваліфікації, професійні навички, спрямованість інтересів працівника), 

рисами трудового менталітету, рівнем розвитку мотиваційного потен-

ціалу працівника та мотиваційного механізму на підприємстві [2, 3]. 

Внутрішні мотиватори базуються передусім на потребах (усвідом-

лення актуальних потреб та рівень їх розвитку), під якими розуміємо 

необхідні матеріальні і духовні блага, які людина бажає та прагне ма-

ти, споживати, використовувати. Прагнення задовольнити потребу 

спонукає людину до дії. Для реалізації механізму мотивації людина 

має усвідомити необхідність пошуку шляхів для усунення потреби; за-

довольнити, стримати або ігнорувати її. На наступному етапі людина 

визначає, що саме необхідно зробити для задоволення потреби. При 

цьому вона співвідносить декілька моментів: що вона матиме після за-

доволення потреби; що необхідно зробити, щоб отримати бажане; яка 

ймовірність досягнення запланованого результату; наскільки те, що 

можна отримати, задовольнить потребу. 

Після виконання певних дій, людина або отримує безпосередньо те, 

що може бути використане для задоволення потреби, або те, що можна 

обміняти на очікуваний об’єкт. На цьому етапі стає зрозумілим, наскі-
льки виконані дії призвели до бажаного результату. Залежно від цього 

відбувається або послаблення мотивації до дії, або її збереження, або ж 

усунення. 

Потреби неможливо безпосередньо спостерігати або вимірювати. 

Про їх існування можна судити лише за поведінкою людей. Вони є ос-
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новою мотиву діяльності. Саме відчуття людиною потреби спонукає її 
до стану цілеспрямованості. 

Осмислення людиною своїх потреб породжує певні інтереси у сфе-

рі праці. Інтереси можна трактувати як усвідомлення актуальних пот-

реб, що стає джерелом діяльності, містить у собі внутрішню необхід-

ність виконання певних суспільних вчинків для їх задоволення. Залеж-

но від виду потреб прийнято виокремлювати інтереси економічні 
(грошові, майнові та інші матеріальні інтереси), духовні, соціальні. За-

лежно від рівня розгляду виділяють інтереси людини, сім’ї, соціальної 
групи, колективу, фірми, корпорації, їх об’єднань, галузі, регіону, дер-

жави.  

Таким чином, потреби є джерелом активності людини, що регулю-

ють її поведінку. З одного боку, структура потреб певної особистості 
характеризується певною сталістю, стійкістю, що зумовлено умовами 

виникнення потреб, соціальним станом людини, вихованням та бага-

тьма іншими суто суб’єктивними причинами. З іншого боку, власна 

структура потреб людини може бути досить пластична: вона може 

змінюватися під впливом тих самих соціальних умов або виховання 

(цілеспрямованого впливу). Саме це дає змогу відтворювати мотива-

ційні моделі з метою регулювання поведінки людини. 

Визначальним елементом мотивації є інтерес. Інтереси відобража-

ють прагнення до задоволення потреб в певних умовах діяльності. По-

ява інтересів зумовлює усвідомлення потреб та умов їх задоволення, 

оцінку можливостей задоволення. У людини можуть бути потреби, але 

при цьому може не бути прагнення до повного та достатнього їх задо-

волення. В загальному вигляді інтереси можуть розглядатися як форма 

прояву пізнавальної потреби, яка задовольняє потребу особистості в 

усвідомленні мети діяльності і цим сприяє орієнтації, ознайомленню з 
новими факторами, більш повному і глибокому відображенню дійсно-

сті. Інтереси є вираженням протиріч між потребами та умовами їх за-

доволення. Коли потреба породжує інтерес, з’являється і мета діяльно-

сті.  
Таким чином, потреби набувають усвідомленої сили через інтерес. 

Відбувається повне усвідомлення сутності потреби і засобів її задово-

лення, внаслідок чого мотиваційний процес набуває спрямованості. Ін-

терес відображає активне відношення суб’єкта до вибору оптимальних 

можливостей досягнення мети.  

Інтереси у сфері праці завжди мають певну спрямованість, що від-

биває ті чи інші ціннісні орієнтації. Під ціннісними орієнтаціями розу-

міємо стійке відношення до сукупності матеріальних та духовних цін-

ностей, ідеалів, що формує прагнення до їх досягнення; у сфері праці.  
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Зовнішніми мотиваторами вважаються об’єктивні чинники, які зо-

вні впливають на конкретного працівника, спроможні посилити або 

послабити мотиви трудової діяльності, його прагнення до ефективної 
праці, підвищення професійної майстерності, засвоєння нових знань: 

соціально-економічні умови життя, моральна, матеріальна, статусна 

оцінка трудового внеску працівника на підприємстві, морально-

психологічний клімат у трудовому колективі, можливості соціального 

захисту, професійного зростання, службової кар’єри тощо.  

Поняття зовнішніх мотиваторів тісно пов’язане із застосуванням 

терміну "стимули", яке нерідко плутають з терміном "мотивація". 

Стимули праці – це сили, які призначені зовні впливати на людину з 
метою спонукання до певної трудової поведінки; тобто це сукупність 

зовнішніх чинників, які мають сприяти формуванню стійких мотивів 

до ефективної трудової діяльності. 
З точки зору мотивації праці, можна стверджувати, що стимулами 

виступають будь-які блага, що задовольняють актуальні потреби лю-

дини, якщо їх отримання зумовлює трудову діяльність. Отже, благо 

стає стимулом до праці тоді, коли воно формує мотив праці. Коли ми 

говоримо про «мотив праці», то мова йде про працівника, який прагне 

отримати благо як результат трудової діяльності. Коли ж ми говоримо 

про «стимул праці», то мова йде про орган управління, який володіє 

набором благ, які необхідні працівнику, і надає ці блага працівнику за 

умови ефективної трудової діяльності. 
Виходячи з такого розуміння, стимулювання праці (у тому числі 

оплату праці, преміювання, отримання інших видів доходу від трудо-

вої діяльності) слід розглядати в якості складової зовнішньоорганізо-

ваної мотивації.  
З вище зазначених чинників формування соціально-економічної 

мотивації праці можна стверджувати, що пошук оптимальних методів 

соціально-економічної мотивації випливає, передусім, з можливостей 

ефективного зовнішнього впливу на працівника. 

Соціально-економічна мотивація праці пов’язана з усіма процесами 

(соціальними, економічними, політичними тощо), що відбуваються в 

суспільстві. Отже, стає очевидним не лише зв’язок керування мотива-

ційними процесами на рівні підприємства, галузі з кінцевими резуль-

татами їх діяльності, але й взаємозв’язок процесів державного втру-

чання у сферу праці з економічною та соціальною ефективністю моти-

вації праці загалом. 

На рівні індивіда в якості внутрішніх мотиваторів спрацьовують 

індивідуальні потреби, інтереси, цінності, які знаходяться в тісному 

зв’язку з отриманим вихованням, освітою, засвоєними рисами мента-
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літету тощо. 

На рівні підприємства зовнішніми мотиваторами для працівника 

слугують: стабільність зайнятості й доходу; оплата праці, преміюван-

ня, моральне та соціальне заохочення продуктивної праці; зміст, умо-

ви, безпека, норми праці, техніко-технологічне та інформаційне забез-
печення організації праці; справедливість оцінки праці; рівень самос-

тійності та відповідальності в роботі; кадрова політика, стиль керівни-

цтва, взаємовідносини в колективі, морально-психологічний клімат; 

участь в управлінні, причетність до справ підприємства; перспективи 

кар’єри, підвищення рівня освіти, кваліфікації, можливості придбання 

житла за умов часткового відшкодування його вартості підприємством 

тощо. Вагоме значення для сприйняття праці як цінності має безпосе-

редньо добробут працівника та його сім’ї, можливості його зміцнення 

саме за рахунок праці на даному підприємстві. В разі зниження частки 

оплати праці в структурі отримуваного доходу мотивація праці знижу-

ється. 

На відміну від уявлень багатьох зарубіжних авторів, ми вважаємо, 

що мотиваційний вплив на людину у сфері праці не обмежується підп-

риємством. Цінність своєї праці людина відчуває і за його межами, 

суб’єктивно оцінюючи стан регіонального ринку праці, порівнюючи 

свій доход з працівниками інших галузей і регіонів, відчуваючи купі-
вельну спроможність отримуваного доходу в конкретному регіоні, со-

ціальну безпеку, повні або обмежені можливості задоволення соціаль-

них потреб – навчання, лікування, відпочинку, придбання житла за-

вдяки трудовим зусиллям тощо.  

На рівні держави роль зовнішніх мотиваторів виконують: державне 

регулювання ринку праці та зайнятості, регулювання умов та безпеки 

праці, оплати праці й доходів, їх диференціація, індексація; нормуван-

ня праці, державні гарантії стосовно мінімальної заробітної плати, за-

йнятості; оподаткування доходів; соціальний захист, пенсійне забезпе-

чення, соціальне страхування та інвестування; політика у сфері освіти і 
культури, здоров’я, трудового виховання, профорієнтації, розвитку со-

ціальної інфраструктури [4, С. 16-18]. 

Таким чином, системне бачення формування соціально-

економічної мотивації праці дозволяє зробити висновок про те, що ця 

проблема торкається абсолютно усіх прошарків населення безвідносно 

до сфер зайнятості, статусу, професійної підготовки кожної окремої 
людини, охоплюючи майже всі стадії життєвого циклу, більшість з 
яких пов’язується з трудовою діяльністю. Сила і спрямованість моти-

вації індивіду може і бути різною, виходячи із його індивідуальних 

особливостей та особистісних характеристик – його віку, статі, освіти, 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

23 

 

трудового виховання, професійного та життєвого досвіду, рівня розви-

неності потреб, їх усвідомлення, рис національного трудового мента-

літету, а також конкретної ситуації на певному сегменті ринку праці, 
економічного стану держави, галузей економіки, підприємств, органі-
зацій, установ, причетних до забезпечення умов життєдіяльності лю-

дей і розвитку їхнього трудового потенціалу.  
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