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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ
ст. викладач Н.А. Скрипник
О.І. Ілінчук, Д.В. Скрипник
Одеський національний політехнічний університет
Найскладнішим моментом в кризовій ситуації для підприємства є втрата кваліфікованих
кадрів, без яких подолати кризу неможливо. Утримання ключових співробітників стає одним з
основних завдань менеджменту на етапі кризи. Однак керівники більшості українських підприємств
основну свою увагу приділяють управлінню виробництвом, маркетингом, фінансами, а не
вдосконаленню системи мотивації персоналу.
Це обумовлено перш за все тим, що керівники помилково вважають, що в умовах кризи
проблем з мотивацією і ефективною роботою персоналу бути не повинно, так як співробітники
розуміють, що на їх місце претендують тисячі звільнених, готових працювати за меншу заробітну
плату. Таким чином, сам факт збереження робочого місця співробітника розглядається як мотивація
до більш якісної та ефективної роботи.
Проблема полягає в тому, що в умовах навколишнього нестабільності і численних звільнень
співробітників у всіх областях економіки персонал виявився демотивований. Так, за даними Укрстату
України, чисельність безробітних в нашій країні до грудня 2016 р склала 445,6 тис. осіб,
збільшившись за місяць на 60 тис. [1].
Мотивація персоналу в умовах кризи вимагає змін як в системі матеріального, так і
нематеріального стимулювання. Матеріальне стимулювання співробітників є одним з найскладніших
питань менеджменту. Грамотна побудова системи матеріального стимулювання персоналу вимагає
від HR–фахівця знань в області економіки і фінансів, психології, менеджменту.
Матеріальна винагорода має вирішальне значення у трудовій мотивації, причому його сенс
для працівника не вичерпується тільки компенсацією витрат часу, енергії, інтелекту, які
витрачаються працівником при досягненні цілей організації. Грошова винагорода, точніше, форми
його отримання, а також відносні і абсолютні розміри сприймаються працівником як свідчення його
цінності для організації, впливають на самооцінку працівника, прямо говорять про його соціальний
статус [2. С. 12].
В умовах кризи внутрішня мотивація співробітників зазнає суттєвих змін. Починає
переважати мотивація уникнення невдач, страх звільнення, скорочення, а також скорочення доходу.
У цій ситуації матеріальне стимулювання співробітників повинно будуватися відповідно до таких
принципів:
1. При скороченні фіксованої частини доходу давати можливість заробляти за рахунок змінної
частини за досягнення певних потрібних компанії результатів. Сьогодні одна з основних тенденцій –
перехід від оплати праці до сплати результату. Це пов'язано з тим, що залежність змінної частини
зарплати від результату мотивує співробітника до поліпшення кількісних і якісних показників
роботи, до більш ефективному вирішенню різних господарських, управлінських та інших завдань [3.
С. 53].
2. Доведення до відома всіх співробітників їх особистих цілей, безпосередньо пов'язаних з
цілями бізнесу.
3. Роз'яснення співробітникам, яким чином формується їх дохід, за що вони тепер отримують
винагороду. Співробітники повинні точно знати: при виконанні яких умов вони отримають бонус,
премію; як розраховується величина належної їм премії; в які терміни будуть проведені виплати.
У соціології праці обґрунтовується закономірність, яка говорить про те, що якщо
адміністрація зауважує кожен прояв активності працівником і його заохочує, то активність
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працівників зростає, вони працюють більш ефективно, а організація отримує більший прибуток. При
цьому не можна забувати про те, що система матеріального стимулювання повинна бути вигідною як
компанії, так і самому співробітнику. Оскільки для роботодавців премії, як і інші елементи витрат на
робочу силу, представляють перш за все витрати виробництва, вельми важливою проблемою є
визначення граничного розміру коштів, які можуть бути спрямовані на заохочувальні виплати, щоб
ефект, отриманий від їх преміювання, що не був перевищений [3 . С. 53].
З метою забезпечення ефективності преміювання повинне дотримуватися правило: сума всіх
преміальних виплат при будь–якому значенні перевиконання планових показників не може
перевищувати суму прибутку, отриманого в результаті застосування даної системи.
4. Регулярний контроль досягнення співробітниками поставлених цілей у вигляді звітів,
загальних «п’ятихвилинок», нарад і ін.
Але ж через фінансові труднощі для більшості підприємств збільшення матеріальної
винагороди для заохочення співробітників «стає недозволеною розкішшю». У зв'язку з цим
раціональне використання нематеріальної мотивації дозволить компанії зміцнити лояльність
співробітників, підвищити їх інтерес до власного професійного рівня, зменшити панічні настрої в
колективі і, як наслідок, підвищити якість їх професійної діяльності.
На сьогодні існують різноманітні методи нематеріальної мотивації: дошки і книги пошани,
гімни і прапори, конкурси та перехідні кубки, пам'ятні знаки, рейтинги, ротація, корпоративні заходи,
тім–білдінг, усні заохочення і т. д.
Досить відомі і психологічні правила ефективної мотивації: повага особистості, щирість в
похвалі, реалістичність цілей, зворотний зв'язок, можливості для зростання, заохочення групової
роботи і співпраці, неідивідуальний характер покарань, диференційований підхід і т.д. Вибір
інструментів і правил тут багато в чому визначається організаційною культурою компанії, її
розмірами, характером бізнесу, стадією життєвого циклу.
В умовах кризи найважливішим інструментом нематеріальної мотивації персоналу є
корпоративна культура. Активність і енергія керівника, створення і підтримання бойового духу
команди в період кризи є найважливішими умовами для здійснення успішного антикризового
управління. Енергія боротьби за бізнес, оптимізм, віра і консолідація – це 30% успіху, а можливо, і
більше. Чи встануть люди поруч зі своїми лідерами, чи проявлять лояльність і відданість бізнесу, чи
збережуть вони віру в успіх – залежить від того, який стиль управління буде обраний керуючої
командою [4].
Крім цього, не можна забувати про такий досить ефективний метод нематеріальної мотивації,
як заохочення керівництва (усні та письмові подяки). Публічне визнання заслуг підвищує
зацікавленість працівника, так як дозволяє співробітникам відчувати свою цінність для компанії як
професіонала. Кожна людина хоче, щоб його заохотили і високо оцінили за гарне виконання роботи.
Один з найлегших і найефективніших способів заохочення працівників без грошових витрат –
публічне вираження вдячності за їх зусилля. Воно може бути здійснено в різних формах, зокрема у
вигляді видання буклетів про компанію з розміщенням фотографій кращих співробітників компанії;
випуску внутрішньо фірмової газети з описом результатів роботи і розміщенням в ній фотографій
кращих співробітників і інформаційних заміток про них; розміщення рекомендаційних листів
клієнтів на спеціальному інформаційному стенді компанії, де всі співробітники мають можливість їх
бачити; оголошення досягнень працівника на загальних зборах, а також шляхом розсилки вітальних
повідомлень за відмінну роботу по електронній пошті (з копіями для всіх інших працівників відділу
або організації). Ці методи не вимагають великих грошових витрат, вони легкі і дуже ефективні.
Завжди можна знайти, за що похвалити людини. Головне – робити це щиро. Є золоте правило
керівника: лаяти наодинці, а хвалити – при всіх. Похвала при всіх матиме в кілька разів більший
ефект, ніж скупе і тихе «молодець». А ось осуд в присутності інших осіб може сильно демотивувати
людини. В ситуації кризи люди як ніколи потребують визначеності і впевненості в тому, що
керівництво має план дій. Навіть якщо при цьому доведеться озвучити «непопулярні заходи», це
набагато краще, ніж невідомість. Важливо роз'яснити, в зв'язку з чим ці заходи прийняті, які
подальші перспективи компанії. Оптимально, коли ця інформація виходить від першої особи
підприємства. Важливо пояснити співробітникам поточну ситуацію, позначити, які антикризові
заходи планується зробити, а також перерахувати очікування керівництва від співробітників у зв'язку
зі сформованою ситуацією. У будь–якій організації може бути задіяно досить велику кількість різних
каналів доведення інформації до працівників, однак, на жаль, ці можливості рідко використовуються
в повній мірі. Погана обізнаність працівників про те, що відбувається в організації, про перспективу
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вирішення найважливіших проблем, які зачіпають їх інтереси, не тільки погіршує психологічний
клімат в організації, знижує рівень їхньої довіри до керівництва, а й самим негативним чином
впливає на трудову мотивацію персоналу. Крім інформування важливим є залучення персоналу в
процес прийняття рішень, особливо тих, які їх стосуються. поступаючи таким чином, керівник
використовує можливість показати своїм працівникам, що він поважає їх точку зору, а також
гарантує для себе отримання найвірогіднішою вихідної інформації в процесі прийняття рішень. Це
пов'язано з тим, що службовці знаходяться в кращому становищі для того, щоб бачити найкраще
вирішення виникаючих проблем, оскільки вони безпосередньо здійснюють виробничий процес і
спілкуються з споживачами. Працівники, можливо, знають краще, ніж керівник, що працює, а що –
ні. Таким чином, залучення співробітників до процесу прийняття рішень сприяє підвищенню якості
прийнятих рішень [5].
Поки не пройде ситуація нестабільності, спілкування керівника з співробітниками повинно
носити регулярний характер – щотижня або щомісяця. Це можуть бути звітні наради, листи від
керівництва, звіти за результатами діяльності компанії за період (на основі звітів співробітників).
Робити це нескладно за умови, що в компанії існує система звітності. Регулярне інформування
колективу про те, що антикризові заходи і спільна робота приносять результат, мотивує людей на
подолання складнощів.
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Для руководителя важно комплексное понимание всех задач стоящих перед ним. Необходимо
оперативно отслеживать, возможность изменений в работе предприятия. Важно быстро реагировать
на все возможные шансы – будь то возможность получения прибыли, улучшения структуры
предприятия, или улучшение социальных отношений на предприятии.[1]
Важнейшей составляющей организации является персонал, а также он является одним из
самых ценных ресурсов инновационного развития. Повысить многократно эффективность работы
фирмы способен качественный отбор кадров, в то время как в сфере управления персоналом (УП)
инновационная политика создает благоприятные условия труда, а также обеспечивает возможность
карьерного роста. Учёными–экономистами разных стран, такими как Ансофф И., Шаталова Н. И.,
Гринёва В. М., Гавва В. Н., Новикова М. М., Одегов Ю. Г., Билорус Т. В. уделялось достаточно
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