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 При аналізі стану підгалузей благоустрою, за допомогою карт 
Кохонена, було виявлено недостатність комплексного відображення 
стану галузі.  
 Для формування комплексного представлення про сферу благо-
устрою доцільно використовувати багатовимірне шкалювання.  
 У загальному випадку метод багатовимірного шкалювання до-
зволяє в такий спосіб розташувати об'єкти у просторі деякої невеликої 
розмірності, щоб досить адекватно відтворити спостережувані відстані 
між ними. У результаті можна «виміряти» ці відстані в термінах знай-
дених латентних змінних [2].  
 За результатами кластеризації областей країни за період 2013-
2015 рр. отримано дві групи кластерів. Для першого кластеру розвиток 
одних підгалузей благоустрою відбувається в однакових масштабах і 
орієнтуються на одні цілі, а для другого  є потреба у розробці уніка-
льних стратегій окремих підгалузей та галузі в цілому. 
 Отже, в процесі аналізу виявлено: низька інформативність, відсу-
тність наочності, важке сприйняття інформаційних ресурсів; неможли-
вість візуально виявити тенденції розвитку сфери благоустрою, так як 
інформація збирається по підгалузям окремо. Тому сфера благоустрою 
потребує негайного вдосконалення інформаційного забезпечення для 
розробки стратегічних напрямків розвитку. 
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Актуальність розроблюваної теми обумовлена тим, що в сучас-
ному управлінні персоналом все більше значення набувають мотива-
ційні аспекти [1]. Мотивація являє собою процес створення системи 
умов або мотивів, що впливають на поведінку людини, що направля-
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ють її в потрібну для підприємства сторону, спонукають проявляти 
сумлінність, наполегливість, старанність у справі досягнення цілей [2]. 

Метою тез доповіді є дослідження і аналіз сучасних засобів мо-
тивації персоналу, розробка методів удосконалення засобів стимулю-
вання персоналу в сучасних умовах. 

Було досліджено економічні та неекономічні засоби мотивації. До 
економічних засобів відносяться: заробітна плата, премії,  матеріальна 
допомога, позики, участь у прибутку, грошові винагороди. До нееко-
номічних засобів мотивації відносяться організаційні та моральні. Ор-
ганізаційні засоби включають: участь у справах організації, право го-
лосу під час вирішення низки проблем соціального характеру, мотива-
цію перспективою, мотивацію збагаченням змісту праці, мотивацію 
можливістю придбати нові знання. До моральних засобів відносяться: 
похвала, оголошення подяки, підтримка, визнання заслуг, повага і до-
віра. 

Методологією дослідження послужили праці провідних вітчизня-
них і зарубіжних економістів, соціологів, психологів, що займаються 
питаннями теорії мотивації та стимулювання трудової поведінки. Ви-
користовувалися дані проведених анкетних і експертних опитувань 
співробітників підприємств. 

За результатами дослідження зрозуміло, що найбільшу вагу серед 
форм мотивації має зарплата. А потім вже йдуть індивідуальні надбав-
ки, різні види премій, медичне страхування, можливість отримання 
кредитів, оплачені обіди і матеріальна допомога. Безумовно, мотива-
ційному механізму сплати праці надається велика роль, але постійне 
підвищення рівня оплати праці не сприяє як підтриманню працівної 
активності на належному рівні, так и росту виробництва праці. Засто-
сування цього методу може бути корисним щодо досягнення коротко-
строкових підвищень у виробництві праці. Врешті решт відбувається 
певні накладки або звикання до цього виду впливу [3]. 

Однобокий вплив на робітників лише грошовими методами не 
може привести до довгострокового підвищення виробництва праці. 
Тому важливо приділяти таку ж увагу неекономічним засобам мотива-
ції, особливо сьогодні, коли через складну економічну ситуацію дуже 
важко становити високу заробітну платню. Основний ефект який дося-
гається до допомогою нематеріальної мотивації – це підвищення рівня 
лояльності та зацікавленості співробітників в компанії.  

Впродовж останніх років спостерігається тенденція застосування 
закордонного досвіду щодо мотивування працівників. Оскільки дані 
засоби мотивації приносять довгоочікуваний результат. Закордонна 
мотивація передбачає дотримання принципів: довічний найм, поєд-
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нання елементів відрядної та погодинної системи оплати праці, участь 
у прибутку, система подвійних ставок, створення сприятливих перспе-
ктив, допомога при виході на пенсію, бальна оцінка праці робітників за 
професійну майстерність. Для України скопіювати повністю ці засоби 
неможливо. Їх впровадження залежить не лише від бажання керівниц-
тва, а й від економічної ситуації в країні, фінансових можливостей пі-
дприємства, менталітету тощо. 

На основі опитування та досвіду закордонних засобів мотивації 
персоналу удосконалено сучасні засоби мотивації. Для більш ефектив-
ного функціонування підприємства, під результатом необхідно розумі-
ти кінцевий результат діяльності підприємства – прибуток, що дозво-
ляє враховувати оплату праці з урахуванням внеску кожного працівни-
ка на основі розробленої системи. Зв'язок оплати з ефективністю дія-
льності всієї системи має сенс, однак, необхідно чітко інтерпретувати 
поняття результат і співвідношення внеску кожного працівника в кін-
цевий результат діяльності підприємства.  

Отже, нематеріальна мотивація є не менш важливою ніж матеріа-
льна. У певних державах, особливо розвинутих, нематеріальні стимули 
навіть більше ціняться ніж матеріальні. На мою думку, основним за-
вданням для підприємств на сьогодні, залишається сформувати ціліс-
ний механізм правильного застосування нематеріальних методів моти-
вації, їх пристосування до особливостей кожного окремого працівника. 
Адже тільки комплексне та правильне застосування усього спектру 
мотиваційних методів може забезпечити максимальне підвищення 
продуктивності праці. 
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Будівельна галузь є однією з найважливіших сфер, від якої зале-
жить ефективність функціонування всієї системи господарювання в 
країні. Тематика впровадження стратегічних змін на підприємствах 


