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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Складне соціально�економічне становище працівників

підприємства, деградація робочої сили, посилення дефіциту
кваліфікованої праці в державі, несправедливий розподіл ре�
зультатів господарської діяльності призводе до зниження про�
дуктивності праці та якості життя. У даних умовах необхідним
є побудова системи соціально�трудових відносин, заснована на
взаєморозумінні потреб працівників та роботодавців, оскільки
тільки при взаємному розумінні цілей та потреб соціальних
суб'єктів досягаються не лише глобальні цілі підприємства, але
і цілі кожного працівника.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Прикладні аспекти проблем регулювання соціально�трудо�

вих відносин та забезпечення гідної праці досліджено у науко�
вих працях багатьох учених�економістів, зокрема Н. Лукьян�
ченко, Д. Богині, Э. Либанової, В. Гречишникова, Е. Швеця,
А. Асламова, О. Чернеги, Л. Костина, Т. Смирнової, Н. Шай�
марданова, К. Еклунда, Ф. Бонні та ін. Однак залишається без
належної уваги питання узагальнення мотиваційних аспектів
розвитку компетенцій працівників в умовах формування систе�
ми гідної праці, що потребує проведення досліджень в даному
напряму.

У зв'язку з цим, метою статті є теоретичне обгрунтування
та розробка мотиваційного механізму розвитку компетенцій
працівників в умовах формування системи гідної праці соціаль�
но�відповідальної організації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах формування системи гідної праці трудові відно�

сини в соціально�відповідальній організації мають бути засно�
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вані на потужній комплексній стратегії мотивації та заохочен�
ня працівників, що включає повний спектр факторів матеріаль�
ного та морального стимулювання всіх категорій персоналу та
керівництва підприємства. Задачі реалізації даної стратегії ма�
ють розроблятися на основі індивідуального підходу розвитку
компетенцій і можливостей прояву їх в праці кожного праців�
ника підприємства. У зв'язку з чим ефективна мотивація має
стати інструментом забезпечення соціальних гарантій та мето�
дом реалізації соціальної відповідальності організації щодо пер�
соналу.

Мотивація є рушійною силою, яка базується на задоволенні
певних потреб, примушує діяти з максимальним зусиллям для
досягнення певних цілей та не може бути дієвою без застосу�
вання сучасних форм і методів матеріального стимулювання
персоналу [1; 2].

Стимулювання праці передбачає створення умов, за яких
активна трудова діяльність дає певні, раніше зафіксовані резуль�
тати, стає необхідною і достатньою умовою задоволення знач�
них і соціально обумовлених потреб працівника, формування у
нього мотивів до праці. Система мотивів і стимулів праці має
спиратись на нормативну базу, модель компетентнісних харак�
теристик. Така модель декларує необхідні норми поведінки та
вимоги, які ставляться перед працівником, указує на розмір ви�
нагороди при їх дотриманні, а також фіксує санкції, що будуть
застосовуватися у випадку невиконання вимог. Стимулювання
праці ефективне тільки у тому випадку, коли управління орган�
ізації може сформувати та підтримувати той гідний рівень умов
праці, який оговорений в моделі компетенцій. Тому головна мета
стимулювання полягає не в загальному спонуканні працівника
працювати, а зацікавити його працювати краще та продуктив�
ніше.
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Високий професіоналізм працівників формується із спе�
ціальних знань, умінь і навичок, із реалізації кращих особистих
рис, у тому числі моральних, із найбільш повного використання
їх професійно�творчого потенціалу. Тому накопичення та ефек�
тивне використання професійного досвіду є основним завдан�
ням реалізації мотиваційної стратегії соціально�відповідальної
організації [3].

Застосування компетентнісного підходу в системі форму�
вання гідної праці передбачає проведення оцінки відповідності
як працівників різних категорій вимогам обіймаємих ними по�
сад, так і умов праці та існуючих можливостей розвитку на них
в умовах виробництва. Тому ієрархію мотивуючих факторів не�
обхідно розглядати в нерозривному взаємозв'язку із середови�
щем їх формування в організації. Отже, представимо мотива�
ційну структуру впливу компетенцій організації та персоналу
на формування системи гідної праці в соціально�відповідальній
організації (рис. 1).

Згідно з представленою структурою, слід розрізняти ком�
петенції організації та працівників на різних рівнях управління
та відповідні їм мотиваційні характеристики, реалізація яких
дозволяє сформувати соціально�трудові відносини в колективі,
що відповідають умовам гідної праці. Розглянемо докладно їх
вплив на забезпечення сприятливих умов праці та життя пра�
цівників організації.

Фундаментом мотиваційного механізму виступають фак�
тори матеріальної мотивації, що включають винагороду, умови
праці та робочого середовища. В умовах реформування еконо�
міки та виходу її з кризового стану фактори матеріального сти�
мулювання є визначальними у поведінці працівників підприєм�
ства.

Серед матеріальних стимулів праці домінуюча роль нале�
жить заробітній платі, оскільки вона найповніше відображає за�
лежність між результатами праці окремого працівника та його
матеріальною винагородою [4]. Тому передумовою реалізації
мотиваційної стратегії соціально�відповідальної організації є
удосконалення сучасної системи оплати праці, що передбачає:

а) поетапне підвищення рівня заробітної плати до рівня ре�
альної вартості робочої сили, що визначається моделлю компе�
тенцій організації;

б) встановлення науково обгрунтованого рівня мінімальної
заробітної плати, який необхідно співвідносити з прожитковим
мінімумом;

в) введення жорсткого механізму контролю за своєчасні�
стю виплат;

г) дотриманням міжгалузевого, галузевого, професійного
та кваліфікаційного співвідношення в нормах оплаті праці.

Крім основної заробітної плати на рівень мотивованості
працівників впливає рівень преміювання за результатами про�
дуктивної та якісної праці, розмір соціальних виплат та реалі�

зація заходів матеріального заохо�
чення, серед яких вагоме місце нале�
жить оплаті відпочинку, навчання та
покращення добробуту працівників
за рахунок організації [5].

Тому залежно від набутих ком�
петенцій та їх прояву у результатах
праці доцільно використовувати ши�
рокий спектр заохочувальних вина�
город та премій, серед яких слід ви�
ділити:

— поточне преміювання за ос�
новні фінансові показники діяльності
організації за звітний період;

— премії за виконання певних
завдань, які мають винятково важли�
ве значення для досягнення підприє�
мством високих результатів у вигляді
бонусів, комісійних;

— одноразові премії за трудові
досягнення або значні заслуги праці�
вника перед організацією;

— премія за підсумками роботи
за рік;

— премія за підсумками виконан�
ня виробничої програми підприєм�
ства, розрахованої на три�п'ять років.

Провідні соціально�відповідальні
корпорації України, такі як ПАТ "Ар�
селорМіттал Кривий Ріг", ТОВ
"ДТЕК", підприємства промислової
групи группы Метінвест, ПАТ "Обо�
лонь", наголошують, що система ви�

нагород за результати праці має виходити за рамки традицій�
но�сформованої системи формування зарплати та має надава�
ти стимул працівникам рости та розвиватися шляхом участі в
корпоративних проектних групах на принципах розширення по�
садових обов'язків та зон відповідальності [6; 7].

Щоб забезпечити такі перспективи зростання, в соціально�
відповідальній організації мають бути створені належні умови
виробництва, що є визначальним фактором підвищення продук�
тивності праці. З цією метою за результатами оцінки компе�
тенцій робочого місця необхідно удосконалювати фактори без�
пеки праці, серед яких пріоритетними напрямами є:

— удосконалення системи моніторингу виявлення небез�
печних та шкідливих факторів впливу на робоче середовище;

— застосування проактивного підходу у питаннях охоро�
ни праці, націлене на виключення нещасних випадків і про�
філактику виробничого травматизму;

— безперервний аналіз ризиків на виробництві;
— поліпшення системи професійної гігієни та забезпечен�

ня працівників сучасними засобами індивідуального захисту;
— удосконалення механізму перевірки експлуатаційної

безпеки на виробництві;
— удосконалення системи пропаганди здорового образу

життя.
Так, в ПАТ "АрселорМіттал" успішно діє проект "Праг�

нення до нуля", метою створення якого стало впровадження
на підприємствах промислової групи заходів, що забезпечу�
ють зниження числа нещасних випадків на виробництві, ско�
рочення ризиків виникнення професійних захворювань у пра�
цівників. Особливістю даного проекту є те, що в його реалі�
зації приймає активну участь кожний працівник компанії. У
рамках зазначеного проекту в 2010 році розпочалося впровад�
ження "Локальної системи раннього виявлення загроз виник�
нення надзвичайних ситуацій та сповіщення персоналу". Впро�
вадження цієї комплексної автоматизованої системи надає
можливість здійснювати своєчасний моніторинг, збір, оброб�
ку та передачу даних про параметри технологічного процесу
на потенційно небезпечних об'єктах та ділянках підвищеної
небезпеки, а також повідомляти обслуговуючий персонал
(інженерів, керівників тощо) про можливість виникнення над�
звичайної ситуації. Крім того, підприємство регулярно заку�
повує покращений спецодяг європейського зразку, що ефек�
тивно захищає робітників від підвищеного теплового випром�
інювання та температури, іскор, бризок розжареного металу
тощо.

Важливим елементом покращення системи охорони праці
є впровадження "Паспорту безпеки", в якому чітко встановлені
єдині вимоги дотримання працівниками норм, правил та
інструкцій з техніки безпеки. Він дозволяє фіксувати допущені
працівником порушення у процесі трудової діяльності, що в
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Рис. 1. Мотиваційна структура компетенцій організації та персоналу у формуванні
системи гідної праці
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свою чергу, є вагомим аргументом при розслідуванні нещасних
випадків на виробництві.

З метою запобігання нещасним випадкам на виробництві в
компанії "Метінвест" впроваджений Стандарт "Аудити безпе�
ки на промислових підприємствах Групи Метінвест", у відпові�
дності з яким керівники всіх рівнів, у тому числі вище керівниц�
тво Управляючої компанії (Правління) та керівники
підприємств, регулярно відвідують виробничі ділянки для спо�
стереження за роботою та умовами праці. Аудити безпеки до�
повнюють проведення перевірок у рамках трьохступеневого
контролю. Відмінною рисою аудитів є фокусування уваги на дії
робітників, у той час як перевірки та інспекції сфокусовані в
більшій мірі на стан обладнання, території, будівель та споруд.
Проводячи аудити, керівники корегують небезпечні дії робіт�
ників і відмічають безпечні прийоми праці. Таким чином, робіт�
ники бачать , що безпека важлива для керівника, вони вчаться
визначати притаманні роботі небезпеки, а також розуміють, що
керівник бачить та цінує, коли вони працюють безпечно. У ре�
зультаті у робітників формується така модель поведінки, коли
увага до власної безпеки і оточуючих стає частиною внутрішніх
переконань та цінностей.

Не менш важливим стимулом до ефективної праці є мож�
ливості відпочинку та покращення соціально�побутових умов
за рахунок організації. Саме доступ до використання соціаль�
них гарантій формує лояльність персоналу, його ставлення до
праці, відданість організації та зацікавленість бути не просто
рядовим працівником, а рівноправним партнером організації.

Другою групою чинників мотиваційного механізму є фак�
тори міжособистої взаємодії, до яких належать внутрішні ко�
мунікації, командний дух, орієнтація на клієнта. Дія стимулів
даної групи націлена вже не на кожного окремого працівника,
а на сформовані колективи підрозділів підприємства. При цьо�
му оцінці підлягають рольові компетенції підрозділу організації,
потребують дослідження можливості формування єдиної ко�
манди, що працює над досягненням задач роботи організації.

У соціально�відповідальній організації працівники всіх
рівнів розділяють загальні погляди на чинники, що визначають
процвітання організації і майбутні перспективи. У деякій мірі ці
уявлення можуть бути створені керівництвом через систему
внутрішніх комунікацій, стиль керівництва, організаційну сис�
тему і методи роботи, але підтримуватися і виконуватися в про�
цесі щоденної роботи вони можуть тільки працівниками орга�
нізації. Тому ознакою наявності в організації узгодженості та
командної єдності є відсутність скарг і конфліктів, гармонійність
трудових відносин [8].

Так, у 2007 році ТОВ "ДТЕК" прийняло Кодекс корпора�
тивної етики, в якому визначені основні принципи взаємин Ком�
панії з партнерами, контрагентами, працівниками та іншими
зацікавленими сторонами. Основні принципи наступні:

— визначення верховенства права у всіх сферах суспільно�
економічного життя;

— дотримання прав людини і гідності особи, створення
рівних можливостей для співробітників;

— відвертість, партнерство і співпраця з місцевими грома�
дами, органами державної влади і місцевого самоврядування;

— чесність, об'єктивність і сумлінність у стосунках з кон�
трагентами;

— вільна і чесна конкуренція з іншими учасниками ринку з
неухильного дотримання норм і правил ділової етики;

— неучасть у політичній або релігійній діяльності;
— усвідомлення своєї відповідальності перед суспільством

за збереження довкілля.
Третій ступінь реалізації мотиваційного механізму можна

асоціювати з методами організаційної мотивації, до якої нале�
жать: організація праці, підтримка ініціативи, натхнення. Ці чин�
ники визначаються в системі соціально�трудових відносин ад�
міністративними компетенціями, достатній розвиток яких доз�
воляє ефективно реалізувати бізнес�процеси організації.

Заходи заохочення нематеріального характеру (табл. 1) за�
безпечують моральне задоволення з урахуванням особистих
нахилів працівників, їхніх спрямувань, здібностей, освіти, квал�
іфікації, культури, статусу.

А вдале поєднання заходів матеріального та морального
стимулювання працівників сприяє формуванню мотивів сталої
і тривалої дії, які відзначаються глибоким проникненням у
внутрішній світ людини і здатністю викликати задоволення від
самої роботи, від усвідомлення її важливості, захопленості нею.
Це має надзвичайно важливе значення у процесі формування
системи гідної праці, оскільки забезпечує найповніші прояви
трудової активності працівників. При цьому адміністрація має
своєчасно здійснювати оцінку трудової діяльності працівника і
застосовувати заходи матеріального та морального заохочен�

ня, оскільки необ'єктивна чи неправильна оцінка праці того або
іншого працівника не лише знижує його ділову активність, але
й негативно позначається на його моральному стані.

Отже, послідовно ставлячи перед працівниками більш
складні управлінські та технологічні завдання, необхідно посту�
пово залучати їх до творчого процесу праці, розвивати потребу
у дослідництві та бажанні самостійного вирішення проблем. В
наслідок цього у працівників виникає внутрішня потреба для
роздумів, аналізу, розроблення пропозиції для більш доскона�
лої організації управління та власної праці.

Почуття внутрішнього задоволення від творчого пошуку,
повага колективу, результативність своєї праці від інновацій�
ної діяльності дають могутній внутрішній імпульс, спонукаючи
до подальшої організаційної творчості. Тут позитивні емоції
одержують стійку психологічну направленість та зацікавленість
у роботі. Так складається творча особистість працівника.

Саме в таких умовах працівник буде готовий до ефектив�
ного сприйняття наступної групи стимулів — факторів управл�
інської мотивації, до яких належить управління змінами та оц�
інка ефективності управління. Дана група стимулів зорієнтова�
на на посилення компетенцій управління та стосується безпо�
середньо формування стратегічних задач роботи організації.

На вітчизняних підприємствах процеси змін мають масо�
вий характер і відбуваються одразу в багатьох напрямках, час�
то без координації і узгодження цих змін. Внаслідок цього ви�
никає від'ємна синергія (диссинергія). Змінам бракує еластич�
ності та під час їх здійснення домінують так звані тверді факто�
ри, передусім кошти. Досить часто не здійснюють стратегічно�
го оцінювання наслідків змін, тому рішення, які сьогодні дають
певні позитивні фінансові результати, в майбутньому призве�
дуть до значних втрат  [9; 10].

Ефективне управління змінами має бути націлене на довго�
строкову перспективу, тому до цього процесу необхідно підхо�
дити професійно та зважено, досконало вивчивши тенденції,
підготувавши при цьому персонал всіх категорій та рівнів уп�
равління. Якщо дотримуватися такого підходу до управління
змінами, то необхідно реалізувати наступні стратегічні напрям�
ки:

— на рівні працівників необхідно сформувати лояльне став�
лення та поведінку, з метою реалізації управління, що зорієн�
товане на забезпечення комплексної якості (систематичне виз�
начення нових напрямків мислення та розкриття ініціативи в
діяльності всіх працівників);

— на рівні підрозділів необхідно досягти показників висо�
кої ефективності та результативності, що досягається шляхом
зміни методів діяльності (спрямування ключових процесів на
потреби клієнтів під гаслом "швидше, краще, простіше і дешев�
ше");

— на рівні підприємства необхідно сформувати новий стра�
тегічний напрям, формування якого має забезпечити реструк�
туризація організації (ретельно продумана і підготовлена ком�
плексна перебудова підприємства з метою забезпечення вижи�
вання на тривалий часовий горизонт).

Ключовим етапом реалізації мотиваційного механізму є
формування кар'єри працівника та визнання його досягнень у
трудовому процесі.

Розвиваючи свою професійну діяльність на основі життє�
вої стратегії, досягаючи визнання через кар'єру, людина відчу�
ває задоволення, що підіймає її професійну діяльність на новий
рівень, поглиблює трудову мотивацію, впливає на інші сфери
життя особи. Соціальна оцінка професійної діяльності людини
у вигляді кар'єрного просування, окрім визнання вже досягну�
тих успіхів, дозволяє особі розкрити в собі нові якості та
здібності, пізнати і реалізувати себе на новому рівні. Таким чи�
ном, планування і здійснення кар'єри, задовольняючи потреби
працівників у самоповазі і самореалізації, стає одним з найпо�
тужніших чинників, що мотивують їх трудову діяльність.

В умовах формування системи гідної праці працівників пла�
нування їх кар'єри разом з посиленням професійних компе�
тенцій є невід'ємним чинником роботи соціально�відповідаль�
ної організації. Внутріорганізаційна кар'єра охоплює послідов�
ну зміну стадій професійного розвитку працівника та реалізуєть�
ся в трьох основних напрямах:

— вертикальний, означає рух до вищого рівня професійної
ієрархії в організації, що, як правило, супроводжується розши�
ренням повноважень працівника;

— горизонтальний напрямок означає розширення або уск�
ладнення завдань на тій самій сходинці службової ієрархії (з
адекватною матеріальною винагородою) чи переміщення в іншу
функціональну галузь діяльності (ротацію), що сприяє розши�
ренню професійного досвіду і підтриманню інтересу до трудо�
вої діяльності;
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— доцентровий напрямок внут�
ріорганізаційної кар'єри неформаль�
ний і найменш очевидний, хоча дуже
привабливий для працівників. Він оз�
начає набуття авторитету і поваги се�
ред колег і керівників.

Світові тенденції в практиці уп�
равління персоналом сформували
основні етапи побудови трудової ка�
р'єри працівників соціально�відпові�
дальної організації, що мають
здійснюватися протягом трудового
життя людини.

1. Підготовчий етап (до 25 років).
Цей етап передбачає отримання лю�
диною середньої чи вищої освіти,
професії. У цей період відбувається
пошук такого виду діяльності, який
би задовольняв потреби людини та
відповідав її можливостям. Якщо така
діяльність знайдена, то починається
процес самоствердження працівника
як особистості та реалізація профес�
ійних та особистих планів.

2. Етап становлення (25—30
років). На цьому етапі працівник ос�
воює обрану професію, набуває не�
обхідних навичок, досвіду, формуєть�
ся кваліфікація, виникає потреба у не�
залежності, турбота про добробут. У
цьому віці створюються сім'ї, тому ви�
никає необхідність отримувати вищі
доходи.

3. Етап просування (30—45 ро�
ків). Цей етап характеризується про�
цесом росту кваліфікації, просуван�
ням по службі, зростанням потреби
в самоствердженні, досягненні вищо�
го статусу та більшої незалежності.
Усе більше проявляється потреба у
зростанні заробітної плати та турбо�
та про добробут.

4. Етап збереження (45—60 ро�
ків). Для цього етапу характерне зак�
ріплення здобутих результатів, до�
сягнення найвищого рівня кваліфі�
кації, знань, умінь, досвіду, майстер�
ності, можливість підйому на нові
службові сходинки та найповнішого
творчого самовираження. На цьому
етапі працівник зацікавлений у задо�
воленні таких своїх потреб, як підвищення рівня доходів, при�
чому з урізноманітненням джерел їх отримання (участь у при�
бутку, в капіталі, купівля цінних паперів тощо).

5. Завершальний етап (60—65 років). На цьому етапі відбу�
вається пошук заміни, передача знань, умінь молоді, підготовка
до виходу на пенсію. Працівник зацікавлений у збереженні ви�
сокого рівня оплати праці та прагне збільшити інші джерела до�
ходів, які б замінили заробітну плату з виходом на пенсію.

6. Пенсійний етап (після 65 років). Кар'єра працівника в цій
організації завершена, однак з'являються можливості для са�
мореалізації в інших сферах людського життя.

На кожному із зазначених етапів необхідно особливу ува�
гу приділяти можливостям розвитку потенціалу працівника та
посиленню його компетентності, виявляти резерви його зрос�
тання та головні стимули ефективної діяльності. Тільки комп�
лексна реалізація даних методів дозволяє сформувати соціаль�
но�трудові відносини на принципах гідної праці, де колектив
організації є командою зі спільними інтересами, бажаннями та
цілями. У такому середовищі кожен працівник відчуває себе по�
трібним організації і в нього є бажання віддано працювати та
підвищувати власні показники продуктивності та якості праці,
тим самим досягаючи ключових цілей підприємства.

ВИСНОВКИ
Отже, розглянутий мотиваційний механізм дозволив вия�

вити основні стимулюючі фактори, що впливають на поведінку
працівників в організації, їх самовизначення, самопочуття і за�
доволеність працею та її результатами. На основі цього в по�
дальших дослідженнях передбачається побудова комплексної
моделі розвитку та становлення працівника за рахунок поси�
лення його компетенцій під впливом факторів матеріальної та
моральної мотивації в соціально�відповідальній організації.
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Таблиця 1. Комплекс нематеріальних стимулів мотиваційного механізму
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