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Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні моделі мотивації персоналу організацій, розроблені на-

прями їх використання в сучасних українських умовах. Дається комплекс пропозицій щодо формування ефек-
тивної системи мотивації персоналу організації з застосуванням елементів зарубіжних моделей мотивації. 
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SOME GUIDELINES FOR THE USE OF FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE OF MOTIVATION 

 
Abstract – The article analyzes the domestic and foreign models of motivation organizations developed the directions of their use in 

modern Ukrainian conditions. We give a set of proposals to establish an effective system of personnel motivation of using elements of foreign mo-
dels of motivation. A comparative analysis of Western, Asian and Soviet approaches to management values. On the basis of these studies can be 
found features Ukrainian model of motivation. The aim of this research was to study and summarize international experience using both tradi-
tional and innovative methods of motivation. Were the recommendations of motivation for Ukrainian leaders. 
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Постановка проблеми. У сучасному світі успіх будь-якої організації визначають людські ресурси. 

Управління людськими ресурсами, постійне підвищення продуктивності праці і зацікавленості працівників 
у кінцевих результатах набувають особливої значимості і актуальності. Від ефективності праці працівників 
залежить успіх організації. Незважаючи на кризу та безробіття, що виникло в результаті кризи, на ринку 
праці складається досить непроста ситуація, яку можна охарактеризувати, як “кадровий голод”. Існує гостра 
нестача висококваліфікованих спеціалістів у багатьох галузях. З кожним роком ця проблема погіршується 
демографічною ситуацією. У цих умовах якісно вибудувана система мотивації є важливим елементом сис-
теми управління персоналом, особливо для зростаючих і динамічно розвинутих організацій. Мотивація праці є 
сполучною ланкою між роботодавцем, працівником і результатом роботи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями узгодження цілей і завдань підприємства з 
можливостями персоналу, підвищенням ступеня залучення співробітників у поліпшення результатів діяль-
ності займаються багато вчених і фахівці зарубіжних компаній. Так, актуальна проблема залучення персо-
налу в процес досягнення стратегічних і тактичних цілей сучасної організації відображена в роботах япон-
ського фахівця Є. Кондо [1, с. 28–33]. Професор Школи бізнесу університету Мічігану Д. Ульріх акцентує особ-
ливу увагу на дотриманні балансу внутрішніх ресурсів персоналу і вимог, які пред'являються до спів-
робітників [2, с. 151]. Метою дослідження стало вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду викорис-
тання як традиційних, так і інноваційних методів мотивації персоналу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У світі існують різні моделі мотивації персоналу, що вра-
ховують національну специфіку тієї чи іншої країни. У першу чергу це пов'язано з особливостями корпо-
ративної культури різних народів. Разом з тим є історично сформовані класичні моделі менеджменту (аме-
риканська і японська), що істотно відрізняються від усіх інших. 

Основні особливості загальної японської моделі менеджменту полягають у наступному: 
– освіта є ключовим фактором успіху японського менеджменту. Відмінною рисою японського освіти є 

орієнтація навчання (з молодшого віку) на здатність спостерігати процеси, аналізувати їх, інтерпретувати 
результати і робити дії; 

– конкурентоспроможність, до вирішення питань якої японські менеджери підійшли з точки зору 
комплексних ідей якості та послідовного вивчення запитів споживача і виховання поваги до його вимог. 
Держава також вплинула на підвищення якості, контролюючи обов'язкову сертифікацію продукції, призна-
ченої для продажу на зовнішньому ринку. Інша складова конкурентоспроможності японських фірм полягала 
в тому, що стратегія управління для перемоги, що корениться у філософії бойових мистецтв, формувалася 
промисловцями і могутніми кланами цієї країни з давніх часів; 

– важливою особливістю японського менеджменту є система довічного найму, витоки якої лежать в 
національних традиціях. У підсумку більшість великих фірм не знають проблеми плинності кадрів, а їх спів-
робітники на все своє трудове життя ототожнюють себе і свої інтереси з інтересами фірми; 

– система прийняття рішень “рінгісей”. Система “рінгісей” передбачає багаторазове узгодження рі-
шень на всіх рівнях управління. У підсумку відповідальність за прийняте рішення не лягає персонально на 
керівника, а розподіляється між усіма менеджерами різних рівнів управління (принцип групової діяльності). 
Головна перевага системи – в різноманітті думок і свободу при обговоренні досліджуваних проектів; 

– методи японського мистецтва управління. Основна своєрідність японського менеджменту полягає 
в ототожненні службовців з фірмою. Японська система управління прагне посилювати це ототожнення. Один з 
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високоефективних методів японського менеджменту – інтенсивне спілкування керівників зі своїми співробіт-
никами, заохочення частих і неформальних зв'язків. Особливе місце в японському мистецтві управління 
займає патерналізм, або своєрідна система “фірма – одна сім'я” (“система сюдансюгі”), яка базується на 
продуманому обліку людського фактора; 

– cистема оплати і просування “за старшинством”. Просування по службі і, як наслідок, зростання 
заробітної плати залежать від трудового стажу в даній компанії і від віку. Основним принципом японської 
системи мотивації є періодичне підвищення оплати праці залежно лише від стажу (кваліфікація і посада ве-
ликого значення не мають). Крім того, існують численні надбавки, що враховують зміну соціального стану, 
наприклад, наявність дітей [3, с. 73]. Всі трудящі Японії захищені гарантованим рівнем доходів. Більшу час-
тину базової зарплати становить мінімальна зарплата, що встановлюється в кожній префектурі залежно від спо-
живчої корзини, віку, сімейного стану та інших чинників. Інша частина базової ставки залежить від стажу 
роботи в даній фірмі і групи кваліфікації (встановлюється за тарифно-кваліфікаційної карті). Досить різнома-
нітний набір додаткових пільг і виплат для працюючих: одноразову винагороду тим, хто пропрацював 
більше восьми років, виплати на лікування, страхування життя, навчання; можливість покупки на сприятливих 
умовах різних товарів. Пропрацювали в фірмі до 60 років виплачується винагорода в розмірі заробітку за 4,5 
року. Оплата японського менеджера включає частину, яка залежить від категорії, посади, стажу та сімейного 
стану (платню), від доходів фірми (бонус) і результатів його особистої діяльності (“оплата за заслуги”). У 
Японії значно менше розрив в оплаті праці між вищим ешелоном менеджерів і робітниками, ніж у США [3, с. 49]. 

Особливості американської моделі менеджменту спочатку були обумовлені національними особли-
востями американців: здатністю боротися до кінця, стверджувати своє лідерство і індивідуалізм. Багато в 
чому це було пов'язано з історією США, яка, на відміну від більшості великих країн, були утворені лише в 
1776 р. Іммігранти та їхні нащадки сформували в американському суспільстві психологію людини, яка, щоб 
вижити в нових для себе умовах існування, змушений був сподіватися тільки на себе. 

Основним видом мотивації в США є грошове стимулювання. Як правило, воно складається з двох 
частин: заробітної плати, що виплачується за виконану роботу, і додаткових пільг, складових, наприклад, в 
США, близько сорока відсотків зарплати [4, с. 67]. У практиці американських фірм використовуються різні 
методи мотивації і гуманізації праці, пов'язані з матеріальним заохоченням. Часто застосовують так звані 
аналітичні системи заробітної плати, особливість яких – диференціальна оцінка в балах ступеня складності 
виконуваної роботи з урахуванням кваліфікації виконавців, фізичних зусиль, умов праці та ін. Визначення 
пріоритетів дозволяє встановити законність вимог до безпосередніх виконавців і виключити безпідставні 
претензії [2, c. 152]. Наприклад, досить популярна так звана “система грейдів”, яку, безсумнівно, можна пореко-
мендувати до впровадження в Україні. Сутність грейдування (від англ. Grade – ступінь, клас) така: всі по-
сади компанії оцінюються по ряду критеріїв, таких, наприклад, як рівень відповідальності, вимоги до квалі-
фікації, вплив на фінансовий результат і т.д., залежні від специфіки бізнесу компанії. На виході створюється 
система функціонально-посадових рівнів, де посади збудовані в ієрархію відповідності з їх цінністю для 
бізнесу. До грейду прив'язується “виделка” оплати та обсяг соціальних гарантій і пільг. Таким чином, оплата 
праці співробітників стає не тільки прозорою і справедливою, але, що дуже важливо, і керованою. Дуже 
важко знайти такий універсальний метод стимулювання праці, який враховував би інтереси і роботодавця, і 
працівника. Підприємство завжди намагається платити з урахуванням своїх цілей, але рівно стільки, щоб 
працівник не йшов, а той, у свою чергу, прагне отримувати якомога більше. Саме система грейдів дозволяє 
пов'язати оплату праці та логіку бізнесу, а також вирішити комплекс проблем, пов'язаних з мотивацією 
персоналу. Впровадження цієї системи робить підприємство конкурентоспроможним на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, оскільки підвищується “прозорість” організації для інвесторів і, отже, збільшується 
капіталізація. На нашу думку, система грейдування своїм корінням сягає в теорію справедливості Джона 
Стейсі Адамса і є її логічним продовженням. Теорія справедливості постулює, що люди суб'єктивно визна-
чають відношення отриманої винагороди до затрачених зусиль і потім співвідносять його з винагородою 
інших людей, що виконують аналогічну роботу. Ця теорія базується на твердженні, що при визначенні 
фокуса свого цілеспрямованої поведінки службовці враховують дві фундаментальні оцінки: оцінку свого 
внеску в досягнення цілей організації і оцінку одержуваного винагороди, особливо в порівнянні з вина-
городою інших службовців, що виконують таку ж роботу. При проведенні цих двох оцінок людина в думці 
виводить певне співвідношення, що характеризує справедливість керівництва по відношенню до нього. Людина 
відчуває, що до нього ставляться справедливо, якщо відносини винагород до витрат рівні між собою. Спів-
робітник порівнює свій дохід з доходом інших членів організації і розуміє, за що він отримує свої гроші. Він 
розуміє, як можна збільшити свою заробітну плату, і бачить, звідки береться розмір заробітної плати колег. 
Це зменшує можливість несправедливої оцінки і заздрісного ставлення до більш високої заробітної плати 
інших співробітників, що, в цілому, покращує морально-психологічний клімат в колективі і задоволеність 
персоналу умовами праці. Система грейдів оцінює всі типи робочих місць, що робить її надзвичайно цінним 
інструментом у формуванні структури оплати праці. 

Система грейдування в чомусь схожа з застосовувалася в СРСР тарифною системою. І тарифно-роз-
рядна сітка, і грейди являють собою ієрархічну структуру посад, де оклади збудовані за наростаючим прин-
ципом. Але, на наш погляд, є і суттєві відмінності. До очевидних переваг системи грейдів можна віднести 
наступне: вона допомагає керувати фондом оплати праці і робить систему нарахування заробітної плати 
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більш гнучкою; впорядковує дисбаланс заробітної плати в організації; є зручним інструментом для визна-
чення базового окладу новій посаді; дозволяє порівняти рівні виплат своєї організації з виплатами інших в 
одному сегменті ринку або в межах корпорації; дозволяє співвідносити середню заробітну плату будь-якій 
посаді у своїй організації із середньоринковими. 

До недоліків необхідно віднести трудомісткість і витратність впровадження та складання даної 
системи мотивації, так як вона вимагає досить великого періоду часу для прописування всієї системи і 
значних грошових ресурсів. Також система є складною, тому виникає необхідність в сторонньому кон-
сультанта для того, щоб побудувати і впровадити її професійно. Для ефективної роботи системи необхідно 
впровадження в організації процедури оцінювання персоналу, і здійснювати її потрібно не рідше одного 
разу на рік [5, c. 52]. За результатами процедури у працівника або залишається колишній кваліфікаційний 
рівень і, відповідно, та ж зарплата, або йому присвоюється більш висока категорія, яка збільшує його дохід. 
Усвідомлення працівниками своєї значущості для компанії позитивно відбивається на якості їх внутріш-
нього розвитку і стимулює появу нових корисних ініціатив. Тому система оцінки персоналу є логічним і 
необхідним продовженням системи грейдів. У якому обсязі буде реалізована оцінка персоналу, – це вже 
залежить від можливостей і особливостей організації. Це може бути, як просто формальна оцінка рівня 
освіти та професійного стажу, так і більш повна оцінка за професійними компетенціями працівників. Також 
відомо, що більшість нововведень наштовхується на невдоволення з боку тих, на кого вони поширюються. 

Українським організаціям ще належить вибрати найбільш підходящу для них модель управління 
людськими ресурсами, переробити західний і азіатський досвід, керуючись вітчизняними традиціями, а та-
кож української теорією і практикою управління і помітно зміцнилася в останні роки базою прикладних 
знань і навичок. Формуючи комплексну систему управління персоналом, української організації необхідно 
спиратися як на американський шлях управління людськими ресурсами, орієнтований на розвиток ініціал-
тиви і творчої самостійності працівників, так і на японський досвід, спрямований на створення корпоратив-
ного духу, сприяючого забезпеченню позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Також аб-
солютно необхідно враховувати досвід, накопичений в Радянському Союзі, по частині морального стиму-
лювання персоналу і, можливо, використовувати навіть елементи соціалістичного змагання. І якщо відки-
нути ідеологічні догми, то змагання як таке не тільки не пережило себе, але як і раніше має бути одним із 
рушійних мотивів підвищення соціальної і творчої активності працівників у прискоренні темпів науково-
технічного прогресу. В даний час практика змагання широко використовується у фірмах Японії та ін країн 

Все ж необхідно взяти до уваги, що деякі особливості нашого суспільства не дозволяють застосо-
вувати японську модель, яка ототожнює інтереси працівника з інтересами організації (клану, корпорації) в 
чистому вигляді. Незважаючи на приписуваний українцям колективізм, вони не можуть копіювати японців з 
їх культом гармонії трудових відносин, довічним наймом, поступовим просуванням по службових сходах, 
батьківською турботою начальства про підлеглих. Сімейність і влаштування на роботу по знайомству ши-
роко поширені на наших підприємствах, що нерідко призводить до небажаної демотивації інших спів робіт-
ників. Якщо співробітник бачить, що до нього ставляться несправедливо, його робоча поведінка стає деві-
антною. Спочатку він намагається компенсувати для себе ті блага, які вважає “недоотриманими”, потім са-
ботує робочі завдання і, нарешті, звільняється. Якщо говорити про застосування в сучасних українських 
умовах системи грейдів, то не викликає сумнівів той факт, що вона є потужним мотиватором для праців-
ників, зручним інструментом управління персоналом для керівників і ефективним засобом для досягнення 
цілей та реалізації стратегії організації. Система грейдів цілком логічна і доступна для реалізації власними 
силами практично в будь-якій організації. Але в кожному разі це потребуватиме ретельного вивчення цього 
питання, особливо його практичної сторони, щоб отримати найбільш оптимальний результат при вико рис-
танні мінімальних тимчасових, людських і фінансових ресурсів. Жодна з управлінських систем не є єдино 
вірною і універсальною. Все залежить від безлічі факторів і характеристик, які відносяться до організації. 
Треба пам'ятати і про те, що для деяких галузей вводити стандарти оцінки праці взагалі неприйнятно. На-
приклад, якщо компанія займається інноваціями і консалтингом. У цьому випадку зручніше системи оплати, 
що залежать від професійних навичок і компетенцій, а не від обов'язків співробітників. 

На підставі проведених досліджень можна виявити такі особливості української моделі мотивації: 
вона стандартизована і непорушна, як відхилення від цих стандартів вважається порушенням існуючих 
нормативних законодавчих актів та локальних нормативних документів, які базуються і функціонують на 
основі законодавчих актів. 

Мотиваційні системи радянської епохи не тільки сприяли прирівненості в системах оплати праці та 
преміювання даної категорії працівників, а й зберігали тенденцію стимулювання в рівному обсязі кращого і 
гіршого, так як розмір посадового окладу інженерів однієї кваліфікаційної категорії оплачувався однаково, 
незалежно від трудового вкладу. Таким же методом здійснювалося преміювання. Виплата премії незалежно 
від підсумків праці та навіть незначний відрив премії від досягнутих результатів спотворює їх сутність, 
перетворює на механічну добавку до основної заробітної плати. 

Соціальне заохочення трудової діяльності управлінських працівників, як і інших категорій пра-
цівників, здійснювалося переважно без урахування результатів індивідуальної праці, так як соціальними бла-
гами колективної праці користувалися як працівники, що досягли високих показників у роботі, так і пра-
цівники, не виявляють особливого інтересу до трудової діяльності. Переважаюча роль морального заохо-
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чення над матеріальним. Досвід, накопичений в Україні в частині морального заохочення кращих праців-
ників, заслуговує не тільки схвалення, а й широкого розповсюдження на підприємствах інших країн. 

Висновки. На основі викладеного можуть бути подані наступні рекомендації з питань мотивації 
персоналу для українських керівників. На підприємствах з низьким рівнем зарплати ефективні матеріальні 
стимули: премії, соціальні гарантії і т.д., а мотиваційні чинники середньо-і високооплачуваних працівників 
можуть бути різноманітніше і включають в себе внутрішні стимули. Найважливіші з них – професійне 
зростання, самовдосконалення, можливість задоволення потреб вищого рівня. Також можливе використання 
заробітної плати як нематеріального мотиватора. Значення стимулюючого механізму заробітної плати обу-
мовлено не тільки робочої часткою заробітної плати в загальному доході працівника. У свідомості праців-
ника заробітна плата психологічно асоціюється з визнанням його авторитету в організації, побічно виражає 
його соціальний статус. Через заробітну плату працівник побічно оцінює себе, свої успіхи в роботі порівняно з 
іншими. У цьому випадку гроші стають ніби матеріальним символом успіху, результату. З цієї точки зору 
гроші можна розглядати і як не матеріальний мотиватор. 

Застосування нових західних систем оплати праці, зокрема застосування системи грейдингу, в да-
ний час може бути успішно перенесено до української системи з урахуванням диференційованого підходу 
до специфіки конкретних організацій. Необхідно враховувати той факт, що більшість нововведень наштов-
хується на невдоволення з боку тих, на кого вони поширюються. Коли мова йде про перегляд умов оплати, 
ризик завжди збільшується. При впровадженні систем оплати праці з “плаваючим” окладом ризик втратити 
хорошого співробітника великий, тому що він сам буде відчувати себе обмеженим через негарантованої 
зарплати. Формування українського менеджменту має враховувати основну тенденцію розвитку україн-
ського менталітету в бік розвивається індивідуалізму, все більше орієнтуючись на особистість, здійснення 
індивідуального контролю, облік індивідуального внеску оплату згідно йому. Це означає, що на підпри-
ємствах все більшого значення має набувати підвищення по службі, заснований не на знайомства та сімей-
них зв'язках, а виключно на особистих здібностях кожного індивіда. При формуванні системи управління 
треба в першу чергу враховувати лідерські та ділові якості індивіда. При цьому працівників з колекти-
вістської психологією доцільно використовувати на ділянках, де застосовуються специфічні, адекватні їм 
методи управління, з акцентом на колективну працю, колективну відповідальність і контроль, використання 
бригадної форми організації праці та її оплати і т.д. Рекомендований стиль управління – наставництво – має 
на увазі, що зусилля керівника в рівній і у високому ступені орієнтовані і на завдання, і на стосунки 
(підтримку). У системі мотивації рекомендується дотримуватися балансу заохочення (за особисті резуль-
тати, високу відповідальність та ефективність) і покарання (за відхилення від норм і правил). При такому 
підході необхідно здійснювати і цілеспрямоване навчання керуючих. Сучасний менеджер повинен вміти на 
практиці здійснювати ефективне мотивування персоналу організації, базуючись на індивідуальному дифе-
ренційованому підході до кожного співробітника і ретельному аналізі та вивченні теоретичних основ мо-
тивації і вживаних на сьогодні систем стимулювання. Він має враховувати високі темпи морального старіння і 
постійні зміни, які змушують керівників бути постійно готовими до проведення технічних та організа-
ційних реформ, а так само, до зміни стилю керівництва та методики мотивації персоналу. 
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