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ВСТУП 

 

Актуальність теми роботи обумовлена важливістю мотивації персоналу 

на даному етапі економічного розвитку України. Особливо в рамках 

економічної ситуації по світу через пандемію Covid-19 та повторні локдауни, 

які понижують мотивацію персоналу к подальшій праці та погіршують 

економічний стан підприємств. У час, коли матеріальна мотивація стає 

найважливішим фактором для співробітника, нематеріальна мотивація повинна 

трансформуватися в більш цінні для людини речі. Правильні заходи 

допоможуть співробітникам підприємства сформувати правильні установки та 

прагнення до досягнення певного результату, який стане для них поштовхом к 

подальшому розвитку.  

В свою чергу, трудова поведінка співробітників дозволяє підприємству 

функціонувати, досягати необхідних економічних показників. Однак, трудова 

поведінка може відрізнятися для різних людей: для одних характерна 

старанність і відповідальність, для інших – прагнення мінімального виконання 

обов'язків незалежно від того, якої якості вони будуть, чи буде оптимальним 

результат. Ефективність поведінки визначена тим, наскільки точно і якісно 

співробітник виконує трудові обов'язки відповідно до посадової інструкції; чи 

прагне він до задоволення інтересів колективу, досягненню цілей організації. 

Трудова поведінка визначає мотиви, які виділяють внутрішні прагнення, які в 

підсумку визначають ступінь активності працівника, ії спрямованість.  

Значення мотивації в рамках сучасних систем управління незаперечно 

велике, адже саме мотивація змушує працівника трудитися з максимальною 

віддачою, що гарантує ефективність діяльності організації. 

Мотивацію треба розглядати як інструмент, який дозволяє стимулювати 

трудову діяльність співробітника. Мотивація повинна будуватися на залученні 

до процесу зацікавленості бажань та інтересів. З одного боку виступають 
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особисті потреби, що змушують інстинктивно знаходити шляхи для їх 

задоволення. Джерело забезпечує дохід, дохід – задоволення потреб і бажань. З 

іншого боку мотив може бути розглянутий як благо, яке організація може 

запропонувати працівнику, його розмір і ступінь повинна мати співвідношення 

з бажаннями і потребами.  

Мета роботи – оцінити діючу систему нематеріальної мотивації та 

розробити заходи щодо підвищення її ефективності.  

Відповідно до мети визначено такі завдання: 

 розглянути та систематизувати теоретичні та методологічні основи 

управління персоналом на підприємстві. Їх сутність, види, основні принципи та 

підходи до формування структури управління персоналом; 

 вивчити види системи мотивації та елементи нематеріальної  

мотивації. Узагальнити вплив основних чинників на нематеріальну мотивацію 

персоналу; 

 Провести огляд основних напрямків щодо вдосконалення системи 

нематеріальної мотивації персоналу; 

 Провести аналіз системи нематеріальної мотивації персоналу в ТОВ 

«Мелбуд»;  

 На основі виявлених проблем розробити проект та заходи щодо 

вдосконалення системи нематеріальне мотивації в досліджуваній організації та 

економічно обґрунтувати його. 

Об’єкт дослідження – система нематеріальної мотивації персоналу ТОВ 

«Мелбуд» у місті Мелітополі.  

Предмет дослідження – процес підвищення ефективності системи 

нематеріальної мотивації персоналу на основі удосконалення діючої системи 

мотивації в досліджуваному підприємстві.  
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Методи дослідження. Теоретичну та методологічну базу дослідження 

склали положення теорії управління, праці вітчизняних і зарубіжних вчених в 

області економіки праці, менеджменту, управління персоналом, соціології, 

психології, таких як М.Армстронг, В.Стригіна, Дж.М.Іванцевіч, В.Н.Галімуліна, 

В.Р.Весніна, В.І.Герчікова, А. М. Лобанова, Н.Ф.Путкарева, С.А.Баркова, 

А.І.Турчінова і ін. 

Вивченням проблеми мотивації персоналу займалось багато зарубіжних і 

вітчизняних вчених. Ще у XVIII-XIX століттях питання мотивації розглядали Л. 

Гілберт і Ф. Гілберт, Г. Емерсон, Е. Мейо, Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Фоллет, а 

також О. Шелдон. Відомими авторами сучасних теорій мотивації на Заході 

стали В. Врум, Ф. Герцберг Е. Лоулер, Д. Мак-Грегор, Д. МакКлелланд, А. 

Маслоу, Л. Портер та інші. 

Серед українських дослідників істотний внесок у вивчення цих проблем 

належить О. Амоші, С. Бандуру, Д. Богині, М. Вольський, Г. Дмитренку, О. 

Грішновій, М. Карліну, А. Колоту, І. Кравченко, Г. Кулікову, Г. Купаловій, О. 

Леонтьєва, Е. Лібановій, Л. Лісогор, М. Морозовій, В. Мортікову, В. Новікову, 

В. Онікієнку, А. Отрут, І. Петровій, Л. Семів, М. Семикіній, І. Терон, М. Туган-

Барановський, Г. Цехановецький, А. Чухно та ін. Проблеми мотивів, потреб, 

інтересу і установок людини розглядаються в роботах П. Анохіна, Л. Божовіч, 

О. Ковальова, О. Леонтьева, А. Маслоу, А. Ухтомського, Д. Узнадзе та ін. 

Для виконання поставлених завдань використано наступні методи 

дослідження, а саме: монографічний метод (дослідження змісту та сутності 

поняття «нематеріальна мотивація»); асбтрактно-логічний (теоретичні 

узагальнення і формування вісновків); статистични методи дослідження 

(динаміка росту нематеріальної мотивації співробітників та їх відношення до 

запровадженої системи); розрахунково-конструктивний метод (аналіз 

ефективності удосконаленої системи нематеріальної мотивації персоналу). 
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Інформаційною базою дослідження є офіційні документи та внутрішні 

положення підприємства ТОВ «Мелбуд», офіційний сайт ТОВ «Мелбуд», дані 

статистики Міністерства Фінансів України, довідники, що містять офіційні 

матеріали та дані звітності, загальна і спеціальна економічна та інша література, 

матеріали з мережі Інтернет, матеріали досліджень нематеріальної мотивації у 

вітчизняній та зарубіжній економіці та психології. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

щодо формування системи нематеріальної мотивації та її удосконалення за 

допомогою аналізу діючої системи мотивації співробітників, передані для 

практичного застосування ТОВ «Мелбуд» м. Мелітополя, Запорізької області. 

Особистий внесок студента. Дипломна робота є науковою працею, в якій 

викладено авторський підхід до дослідження теоретичних і практичних аспектів 

формування системи нематеріальної мотивації персоналу. Наукові положення, 

методичні роозроби, аналітичні результати, висновки та рекомендації, які 

виносяться на захист, підготовлені автором особисто. 

Апробація результатів роботи. Основні наукові положення магістерської 

дисертації доповідалися на Всеукраїнській науково-технічній конференції 

магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: Всеукраїнська 

науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 2020. – 

412 с.: Гогунська С.В. «Особливості нематеріальної мотивації персоналу» (тези).   

Структура та обсяг роботи. Робота міститься на 114 сторінках 

комп’ютерного тексту, охоплює три розділи, вступ, висновки, список 

використаної літератури з 111 джерел, а також включає 20 рисунків, 14 таблиць.  
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ВИСНОВКИ 

 

В системі управління персоналом важливе місце займає мотивація як 

головний фактор, що спонукає до високопродуктивної роботи. Методи 

нематеріальної мотивації в сучасних умовах розвитку ринку праці України 

займають особливе місце. У даній роботі відображено теоретичні узагальнення 

та запропоновано науково-методичні підходи та практичні рекомендації щодо 

розв’язання важливої науково-прикладної задачі щодо удосконалення системи 

нематеріальної мотивації на підприємстві. Отримані наукові результати дають 

підстави для наступних висновків.  

1. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення 

оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового 

потенціалу. Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної 

віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити 

загальну результативність і прибутковість діяльності підприємства. 

Визначено, що особливістю управління персоналом при переході до 

ринку є зростаюча роль особистості працівника. Відповідно і змінюється 

співвідношення стимулів і потреб, на які може спертися система стимулювання. 

Для України проблема мотивації – досить нове завдання, яке стоїть на 

порядку денному у більшості організацій. Але це завдання має бути успішно 

вирішено, і тільки в цьому випадку можливий подальший розвиток і 

процвітання вітчизняного виробництва. Хороша мотивація персоналу – 

запорука успіху організації і формування згуртованого колективу, можливість 

уникнення напруженості і несправедливості. Для цього необхідно враховувати і 

нематеріальні стимули до праці, використовуючи їх з найвищою віддачою. 

2. Проаналізовано сучасні тенденції на ринку праці України та вплив 

«коронакризи» на мотивацію співробітників підприємств. вплив пандемії 
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COVID-19 на світову та українську економіки призвів до ряду таких змін на 

вітчизняному ринку праці: 

– фактичного скорочення зайнятості в Україні; 

– зростання кількості безробітних в Україні; 

– зменшення кількості українців, що працюють закордоном (трудових 

мігрантів); 

– зменшення доходів населення України від продажу своєї робочої сили 

та самозайнятості через зменшення зарплати, втрати роботи та доходів фізичних 

осіб-підприємців. 

3. Проведено аналіз організаційно-економічної характеристики 

діяльності підприємства ТОВ «Будівельна компанія «Мелбуд». Основний вид 

діяльності – виробництво та монтаж тротуарної плитки та інших виробів з 

бетону для майданчиків, автостоянок, виробничих територій і індивідуальних 

присадибних ділянок. Підприємство «Мелбуд» має лінійно-функціональну 

організаційну структуру. Для оптимізації внутрішнього взаємозв’язку між 

працівниками та покращення руху інформаційних потоків між 

функціональними підрозділами за останні 4 роки відбувався процес зменшення 

кількості адміністративно-управлінського персоналу на 41%, фахівців на 24% та 

робочих на 30%. Таке рішення є доцільним в даному випадку, щоб завдання 

персоналу були спрощенні, завдяки автоматизації процесів. 

4. За результатами проведенного анкетування по типології мотивації 

І.В.Герчікова у персоналу ТОВ «Будівельна компанія «Мелбуд»  було 

визначено недостатній рівень нематеріальної мотивації та потреби у спілкуванні 

між підлеглими. Також було виявлено високий рівень психологічного 

навантаження, персонал працює в режимі кризи. Згідно результатів одного з 

блоків питань ми також побачили, що кар'єрні амбіції недостатньо 

задовольняються через брак можливостей для кроків та через недоліки в 
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системи управління. Також відсутня була потреба та прагнення до 

самореалізації у компанії. 

5. Визначено проблеми, що існують в системі нематеріальної 

мотивації підприємства: слабка вираженість внутрішніх механізмів і форм 

нематеріальної мотивації; відсутні умови, які забезпечують взаємодію 

працівників, що не дозволяє їм самореалізуватися; працівники не зацікавлені в 

кар'єрному зростанні, оскільки не бачать можливостей для побудови кар'єри; 

основний склад працівників орієнтований на отримання матеріального 

стимулювання, тобто можлива ситуація, що впровадження додаткових 

нематеріальних форм не забезпечить планованого ефекту. 

6. Було составлено та запропоновано «Дерево цілей» стратегії 

управління персоналом в ТОВ «Будівельна компанія «Мелбуд», де визначені 

механізми удосконалення системи нематеріальної мотивації персоналу. На 

основі проведеного анкетування було запропоновано ряд заходів, які направлені 

на підвищення рівня нематеріальної мотивації, потреби у спілкуванні та 

самореалізації. Серед цих заходів є: створення кадрового резерву, створення 

комунікаційного поля, розробка системи конкурсів, ротація кадрів, делегування 

повноважень, соціальні пільги тощо.  

7. Дослідженно результати тестування щодо удосконалення системи 

нематеріальної мотивації на підприємстві ТОВ «Мелбуд». Згідно повторному 

опитуванню було виділено декілька покращень:  

- Психологічне навантаження на персонал значно знизилося.  

- Підвищилась потреба персоналу в спілкування та самореалізації у 

колективі. 

- Більшість працівників після проведених заходів орієнтовані на 

кар'єрний ріст. 

З’ясовано, що задля того, щоб заходи нематеріального стимулювання 

працівників функціонували чітко і злагоджено, давали відчутний ефект для 
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успішності і прибутковості підприємства, необхідно кілька факторів: 

зацікавленість вищого керівництва в побудові ефективної системи; залучення 

кваліфікованих і досвідчених HR-фахівців, що мають досвід розробки та 

вдосконалення системи стимулювання; прозора політика компанії щодо 

стимулювання персоналу. Впровадження запропонованих заходів у поєднанні з 

вдосконаленням інших методів управління дозволить підвищити зацікавленість 

співробітників в результатах своєї праці і ефективність всієї системи управління 

підприємством. 

8. Дослідженно завдяки опитуванню та аналізу отриманої статистики, 

що окреме застосування різних видів стимулів недостатньо ефективне. Тому 

поєднання матеріальної та нематеріальної мотивації дозволить створити таку 

систему стимулювання, яка буде впливати більш ефективно та результативно на 

діяльність усього підприємства. 

9. Встановлено, що для підтримання вже отриманих результатів та ще 

більшого покращення необхідно постійне відстеження ефективності роботи 

системи, внесення коригувань і змін, налагодження зворотного зв'язку з 

співробітниками стають поточними і не менш важливими завданнями HR-

фахівців. Щоб заходи нематеріального стимулювання працівників 

функціонували чітко і злагоджено, давали відчутний ефект для успішності і 

прибутковості підприємства, необхідно кілька факторів: зацікавленість вищого 

керівництва в побудові ефективної системи; залучення кваліфікованих і 

досвідчених HR-фахівців, що мають досвід розробки та вдосконалення системи 

стимулювання; прозора політика компанії щодо стимулювання персоналу.  
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