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Якщо розглядати в якості об’єкта управління самого дисциплінованого і вольового
співробітника, то виявиться, що він мало на що здатний без хорошої мотивації. За останнє сторіччя
підходи до її формування та підтримання дуже сильно еволюціонували, але чомусь досі вважається,
що гроші – найкраща мотивація до виконання будь–якого виду завдань в будь якому їх проявленні
(заробітна плата, премії). Це дуже сильно відчувається в українських реаліях, де на більшості
підприємств до теперішнього часу вся система мотивації зводиться до політики «батога і пряника».
В середині минулого століття Абрахам Маслоу розвинув новий напрямок в психології, суттю
якого є відмова від ідеї, що поведінка людини залежить від нагород і покарань. Розробкам Маслоу
вторив соціальний психолог Дуглас МакГрегор. У своїй роботі «Людська сторона підприємства» він
позначив, що метод «батога і пряника» працює добре, тільки якщо у людини не задоволені базові
потреби – у безпеці і їжі. При досягненні ж адекватного рівня існування з'являються потреби більш
високого рівня, наприклад, в любові і самоповагу, які роблять метод неефективним. Крім того, у
людини можуть бути особливі обставини, при яких потреби високого рівня не придушуються
незадоволеністю базових потреб.
Неефективність класичної системи мотивації доведена чималою кількістю сучасних теорій і
досліджень. Багато українських вчених намагаються у своїх працях довести неспроможність та
застарілість методів класичних систем мотивації. Наприклад, О.І. Гуторов вирішує проблему
узгодження наявних у розпорядженні роботодавця стимулів з існуючими потребами [1], а В.Д.
Бондар бачить еволюції мотивації в процесі реалізації її в усіх управлінських функціях на
підприємстві [2]. Інша дослідниця І.В. Ліганенко розглядає процеси інтелектуалізації діяльності
підприємств, а одним з передумов прискорення цих процесів є мотиваційний механізм
інтелектуалізації, адже саме він забезпечує підвищення ефективності діяльності підприємств, а не
класичні процеси мотивації [3]. Але багато керівників продовжують користуватися застарілими
системами мотивації і донині.
Мотивація за принципом «батога і пряника» ґрунтується на поєднанні заохочень («пряник») і
покарань («батіг») при стимулюванні співробітників. Даний метод мотивування персоналу є одним з
найдавніших і знаходить часткове підтвердження в концепції «економічної людини» англійського
вченого Адама Сміта. Концепція Сміта полягала в тому, що людина буде прагнути до особистого
збагачення, як тільки йому випаде така можливість. Отже, матеріальне стимулювання здається
найбільш ефективним і виправданим. Так вважав і основоположник наукової організації праці
Фредерік Тейлор. Він спробував підвищити ефективність «пряника», запропонувавши оплачувати
працю пропорційно виробленої продукції.
Неефективність традиційної системи мотивації підтвердилася і в результаті дослідження,
проведеного в Массачусетському технологічному університеті. Спочатку групі студентів дали
різноманітні завдання, такі як запам'ятати послідовності цифр, заповнити кросворди, закинути м'яч в
корзину або написати вірш. Учасникам дослідження оголосили, що якщо вони просто виконають
завдання, то отримають невелику грошову винагороду. У разі, якщо вони покажуть середні
результати, їм дістанеться сума побільше. Нарешті, найактивніші учасники отримають найбільший
грошовий приз. Після чого в університеті провели тест, використовуючи описані вище схеми
винагороди, і прийшли до висновку, що поки завдання мають на увазі лише набір механічних дій,
схема з винагородою прекрасно працює: більше платять – краще виконання. Але як тільки завдання
вимагає застосування уяви, навичок систематизації та творчих шляхів вирішення проблеми, велика
нагорода призводить до погіршення роботи. Крім того, сама система не пробуджує інтерес і творче
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мислення, а навпаки – вбиває його. В результаті людина робить не більше, ніж потрібно заради
отримання винагороди.
У розріз з традиційною системою мотивації, заснованої на матеріальне заохочення, йдуть і
багато продуктів сучасної реальності, наприклад інтелектуалізація. Яскравим прикладом, що
підтверджує вищевказане, є «Вікіпедія». Ця електронна енциклопедія створювалася спільними
зусиллями тисяч добровольців, робота яких не оплачувалася. Головна особливість «Вікіпедії» в тому,
що створювати і редагувати статті в ній може будь–який користувач Інтернет. Саме ця особливість
забезпечила проекту стрімке зростання і перемогу над аналогічним продуктом компанії Microsoft.
Що цікаво, останній розвивали фахівці, які одержували високу зарплату за написання і редагування
статей. Приклад «Вікіпедії» – це свідчення того, що в наш час дуже багатьма людьми рухає потреба в
пізнанні, створенні чогось нового і постійному навчанні.
Крім усього, співробітникам сучасних організацій важливий сенс їх діяльності. Тому їх
керівництву необхідно створювати для свого персоналу умови, в яких співробітники будуть
знаходитися в злагоді з самими собою, відчувати себе потрібними і відчувати свій внесок в загальний
результат компанії. У підсумку ми спостерігаємо за появою нового феномена, який можна назвати
«мотивацією цілі» (purpose motive). Вона полягає в бажанні все зростаючого числа організацій мати
якусь подобу мети, яка об'єднує співробітників для її досягнення. І в разі, коли грошова мотивація
роз'єднується з мотивацією цілі – результати виходять поганими. А у випадках, коли грошова
мотивація є ключовою – люди починають працювати гірше.
Сьогодні спостерігаються глобальні зміні на всіх рівнях управлінських процесів, необхідно
провести заміну всіх вже непрацюючих систем на нові та сучасні та навчити суб’єктів управління
ними управляти. Уміння керівника фокусувати підлеглих на пошуку можливостей в період постійних
змін є запорукою успіху будь–якої організації. Особливо актуальними стають теми генерації ідей,
вироблення ефективних нетривіальних рішень, розвитку співробітників і трансформації переконань.
Використовувати старі методи мотивації, зокрема метод «батога і пряника», в менеджменті – значить
позбавляти співробітників мотивації, а не підтримувати її.
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В умовах переходу до ринкової економіки всім інститутам фінансової системи додається
велике значення, тому що, вони вносять визначений внесок у розвиток економіки держави.
Удосконалення фінансових відносин – головна умова функціонування ринкової економіки.
Фінанси – інструмент ринкової економіки. Вони є невід'ємною частиною економіки, що
допомагає здійснити методи державного регулювання шляхом формування різних фондів грошових
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