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Тема: Форми і системи оплати праці. Мотивація як процес симулювання працівників, 

її моделі і методи. 

 
Мета: ознайомити здобувачів освіти з формами і системами оплати праці; вивчити 

поняття мотивації як процес стимулювання працівників, опрацювати моделі та методи 

мотивації працівників. 

 

Забезпечити ефективність використання праці на підприємстві можна завдяки 

використанню певної системи мотивації. 

Мотивація - це сукупність взаємопов’язаних заходів, які стимулюють 

працівника або колектив працівників підприємства до досягнення індивідуальних та 

спільних цілей його діяльності. 

Система мотивації покликана формувати свідоме ставлення до праці. При цьому 

сама праця у цій системі розглядається не лише як джерело матеріальної. 

винагороди, а й самовдосконалення працівника, його професійного і службового 

зростання. 

Визначаючи моделі і методи мотивації, необхідно врахувати те, що мотиваційний 

аспект щодо конкретного працівника в конкретній ситуації не впливатиме на нього в 

іншій ситуації, або не мотивуватиме іншого працівника в тих самих умовах. Тому моделі 

мотивації слід будувати за багатофакторним принципом. 
 

 

Система мотивації на підприємстві повинна відповідати таким вимогам: 

 

 результативність праці є визначальною при наданні можливостей працівникам щодо їх 

зайнятості та посадового просування;

 узгодження рівня оплати праці з її результатами та оцінка особистого внеску 

працівника в загальний успіх;

 створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці і добробуту 

працівників;




 створення можливостей для зростання професійної майстерності, реалізації здібностей 

працівників;

 забезпечення в колективі атмосфери довіри, зацікавленості в реалізації спільної мети, 

ефективної комунікації між керівниками та працівниками.

 

 
 

 

 
 

Методи мотивації можуть бути індивідуальними та груповими. 

 В системі мотивації працівників особливого значення набуває поняття «винагорода». 

Під ним розуміють не просто грошову суму або моральне задоволення. Винагородою є все 

те, що людина вважає для себе цінним. Оскільки розуміння цінностей у людей дуже 

індивідуальне, тому персоналізація форм і методів винагороди є фундаментом 

ефективності будь-якої моделі мотивації. Хоча, матеріальні потреби працівників поки-що 

залишаються домінуючими. 

  

 У практиці господарювання підприємств найбільш поширеними формами оплати 

праці є погодинна і відрядна. Кожна з них передбачає використання різних систем оплати 

праці. 

  

  

 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Для управлінського персоналу використання цієї системи оплати праці передбачає 
коригування їхнього заробітку залежно від обсягу реалізації продукції. 

Контрактна система оплати праці ґрунтується на укладанні договору між 

роботодавцем і працівником, в якому обумовлюються режим та умови праці, права та 

обов’язки сторін, рівень оплати праці та інше. Договір може оплачувати час знаходження 

працівника на підприємстві (погодинна оплата праці) або конкретне виконане завдання 

(відрядна оплата).  
Система участі у прибутках передбачає розподіл певної частини прибутку 

підприємства між його працівниками. Такий розподіл може проводитись у формі 
грошових виплат або у формі розповсюдження акцій між працівниками підприємства.  

Впровадження такої системи викликане тим, що існуючі системи оплати праці не 

викликають у працівників реальної зацікавленості у значних загальних результатах роботи 

підприємства. Натомість, справедливий та зрозумілий для всіх розподіл частини прибутку 

між власником підприємства, адміністрацією, спеціалістами і робітниками створює умови 

для хорошого психологічного клімату в колективі та процвітання підприємства.  
Виплати з прибутків залежать від рівня витрат на виробництво, цін, фінансового 

стану підприємства. Їх розміри визначаються окремою угодою між відповідними 

сторонами (при укладанні тарифних угод).  
Системи участі у прибутках диференціюються на систему оцінки заслуг, систему 

преміальних виплат, систему колективного стимулювання, систему участі у прибутках в 

залежності від продуктивності праці та ін. 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений з теми матеріал. 

2. Який на Вашу думку метод мотивації працівників є найдієвіший?  

3. Відмінність між погодинною і відрядною формами оплаті праці? 

 

Шановні учні! Фото конспектів та виконаних домашніх завдань надсилайте на 

електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, предмет та 

номер уроку) 
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