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принципи Та меТоди моТивації працівниКів ТуриСТичного підприЄмСТва
анотація. Розглянуто сутність поняття «мотивація». Це сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників, які 
спонукають людину виконувати поставлені завдання, що приводить до досягнення цілей працівника та 
організації загалом. Наведено класифікацію мотивації за різними ознаками. Висвітлено принципи мотиву-
вання працівників туристичних підприємств. Для мотивації персоналу слід поєднувати методи матеріаль-
ного так і нематеріального стимулювання. Найбільш дієва матеріальна мотивація, основними елементами 
якої є оплата праці та надбавки. Проте її необхідно поєднувати з нематеріальною мотивацією, яка вклю-
чає похвалу працівника, привітання з урочистими подіями, влаштування корпоративних свят, можливість 
кар’єрного росту, доручення цікавої роботи тощо. Розкрито основні методи мотивування працівників. 
Ключові слова: мотивація, персонал, методи, матеріальне стимулювання, нематеріальне стимулювання.
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principles and meThods oF moTivaTion oF emploYees  
oF The TourisT enTerprise

summary. The essence of the concept of «motivation» is considered. This is a set of external and internal factors 
that encourage a person to perform the tasks that lead to the achievement of the goals of the worker and the 
organization as a whole. The classification of motivation according to different characteristics is given: according 
to groups of needs (material, labor, status), according to the used methods (normative, compulsory, stimulating), 
by sources of origin (internal, external), in the direction of achieving the goal (positive, negative). An effective 
motivation system for tourism enterprises should be based on the following principles: continuity of motivation 
process; a combination of material and non-material methods of motivating staff; motivation efficiency; compre-
hensiveness of motivation; conformity. Material motivation is divided into two types: material monetary and 
material non-monetary motivation. The methods of material monetary incentives include: wages, bonuses and 
allowances, commission fees, tuition fees and staff qualification upgrades. The forms of material non-monetary 
motivation include: benefits when using social institutions of the organization; nutrition of the personnel; use of 
official car and phone; increase of technical equipment and comfort of the workplace; providing tickets for vis-
iting various cultural events and more. In the field of tourism, such methods of motivation as trip of employees 
in tourist trips can also be used. Intangible motivation includes praise of the employee, greetings with solemn 
events, arrangement of corporate holidays, the possibility of career growth, the assignment of interesting work, 
etc. To achieve the best result it is necessary to combine different methods of motivation.
keywords: motivation, personnel, methods, material incentives, non-material incentives.

Постановка проблеми. Мотивація персо-
налу є надзвичайно актуальною і важли-

вою проблемою, оскільки від неї залежить успіх 
діяльності підприємства, рівень добробуту ко-
лективу. Ефективне управління персоналом ви-
магає чіткого усвідомлення мотивів і потреб лю-
дини, а також уміння правильно стимулювати 
персонал до праці. Вибір найбільш ефективних 
методів мотивації є важливим завданням керів-
ного персоналу кожного підприємства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми мотивації праці персоналу досліджува-
ли такі вчені як Балабанова Л.В., Вербицька Г.Л., 
Калініченко Л.Л., Кіптенко В.К., Колот А.М., Цим-
балюк С.О., Макклелланд Д., Маслоу А., Олій-
ник С.У., Устіловська А.С., Херцберг Ф., Крушель-
ницька О.В., Климчук А.О. та багато інших.

мета статті. Метою статті є висвітлення сут-
ності, принципів і методів мотивації персоналу 
туристичних підприємств. 

виклад основного матеріалу. В економіч-
ній літературі термін «мотивація» трактується 
по-різному. Так, Мескон М. визначає мотивацію 
як процес спонукання себе та інших до діяльнос-
ті для досягнення особистих цілей і цілей орга-
нізації [1]. На думку Гріфіна Р. та Яцури В., це 
сукупність чинників, які зумовлюють поведінку 

людей [2]. Згідно Колот А.М., мотивація – це су-
купність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, 
які спонукають людину до діяльності, визнача-
ють поведінку, форми діяльності, надають цій 
діяльності спрямованості, орієнтованої на досяг-
нення особистих цілей і цілей організації [3]. Це 
внутрішній процес свідомого вибору людиною 
того чи іншого типу поведінки, що визначаєть-
ся комплексним впливом зовнішніх (стимули) 
і внутрішніх (мотиви) чинників [4]. Узагаль-
нюючи дані визначення, слід зазначити, що 
мотивація, по-перше, це сукупність зовнішніх 
і внутрішніх чинників, по-друге, дія їх спонукає 
людину виконувати поставлені завдання, обира-
ти певний тип поведінки, по-третє, така діяль-
ність людини сприяє досягненню її цілей та ці-
лей організації. 

Мотивацію можна класифікувати за різними 
ознаками (рис. 1).

Залежно від потреб розрізняють такі види 
мотивації [5; 6]: матеріальну, трудову, статусну. 
Першим стимулом до праці є матеріальна заці-
кавленість, тобто отримання матеріальної вина-
городи, яка може бути виражена в грошовому ви-
мірнику, матеріальних об’єктах або послугах [7].

Найбільш дієва матеріальна мотивація, проте 
використання тільки її приводить до виснажен-
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ня працівників, їх нервового перевантаження. 
Тому доцільно її поєднувати з трудовою мотива-
цією, яка породжується самою роботою, її зміс-
том, умовами, режимом праці, організацією тру-
дового процесу тощо.

Це внутрішня мотивація праці, в якій прі-
оритетними є внутрішні мотиви (суть праці, 
відповідальність, успіх) перед зовнішніми (від-
носини з колегами, заробітна плата тощо). Для 
підвищення трудової мотивації доцільно давати 
працівникам цікавішу роботу, ставити нові зав-
дання з творчим характером; має бути можли-
вість підвищення професійності працівників; ро-
бітник повинен відчувати свою потребу; спільне 
прийняття рішень; надавати працівникові само-
стійність в прийнятті рішень; створення сприят-
ливого клімату в колективі [8].

Статусні мотиви є внутрішньою рушійною си-
лою поведінки, пов’язаної з прагненням людини 
посісти вищу посаду, виконувати складнішу, від-
повідальнішу роботу, працювати у сфері діяль-
ності (організації), яка вважається престижною, 
суспільно значущою. На думку Крушельниць-
кої О.В., є такі прийоми статусної мотивації [8]: 
підвищення на посаді; винагороди і визнання 
досягнень; залучення людей до управління; за-
охочення і винагороди групової роботи. 

Нормативна мотивація – передбачає спону-
кання людини до поведінки за допомогою пси-
хологічного впливу: навіювання, переконання, 
інформування тощо. На застосуванні влади, по-
грозах до працівника у випадку невиконання 
ним вимог базується примусова мотивація. 

Стимулююча мотивація – це вплив на особис-
тість, щоб вона сама захотіла якісно виконувати 
на неї покладені обов’язки. 

За джерелами виникнення мотивів виділя-
ють мотивацію внутрішню і зовнішню. Внутріш-
ня мотивація – це коли людина сама формує мо-
тиви. Наприклад, прагне досягнути певної мети, 
завершити роботу тощо. На основі внутрішньої 
мотивації люди відповідальніше виконують ро-
боту, менше затрачають сил, краще розуміють 
завдання. І навпаки, зовнішня мотивація перед-
бачає вплив на суб'єкт ззовні, наприклад, через 
заробітну плату, штрафи, накази тощо. Проте 
в різних ситуаціях мотиви можуть виникати по 
внутрішніх та по зовнішніх причинах. 

За напрямом досягнення цілей розрізняють 
мотивацію позитивну та негативну. В свою чер-
гу, позитивна сприяє досягненню цілей і вклю-
чає матеріальне заохочення у вигляді доплат 
до заробітної плати, премії, доручення особливо 

важливої роботи для працівника, похвала тощо. 
Негативно мотивують людей штрафи, понижен-
ня по посаді, психологічний дискомфорт.

Дієва система мотивування працівників ту-
ристичних підприємств повинна базуватися на 
таких принципах: 

– безперервність процесу мотивування – мо-
тивування працівників має постійно проводити-
ся для того щоб вони ефективно працювали;

– поєднання матеріальних та нематеріальних 
методів мотивування персоналу;

– ефективність мотивування – система моти-
вування має приносити очікувані результати, 
в протилежному випадку вона є неефективною 
і має бути заміненою;

– всеохоплюваність мотивування – мотиву-
вання має стосуватися всього персоналу;

– відповідність – система мотивування має 
відповідати результатам праці працівника.

Для мотивації персоналу слід поєднувати ме-
тоди як матеріального стимулювання так і нема-
теріального (рис. 2).

Матеріальна мотивація буває двох видів – ма-
теріальна грошова та матеріальна негрошова 
мотивація.

До методів матеріального грошового стиму-
лювання Колот А.М. відносить [3]:

1. Заробітна плата, рівень якої визначає мож-
ливості відтворення робочої сили, а тому й моти-
вацію.

2. Премії за виконання поставлених завдань 
(підвищення якості послуг, виконання плану 
продажів, підвищення ефективності обслугову-
вання, розширення клієнтської бази тощо). 

3. Оплата за навчання працівників на курсах, 
тренінгах, в навчальних закладах. 

4. Медичне обслуговування.
5. Страхування.
Актуальними є такі методи грошової матері-

альної мотивації [10]: 
– доплати до основної заробітної плати за воло-

діння певними навичками та вміннями (знання 
іноземних мов, користування комп'ютерними 
програмами); 

– оплачуване тимчасове звільнення від ро-
боти (святкування днів народження, шлюб,  
похорони); 

– оплата і надання навчальних відпусток;
– грошові нагороди та виплати у зв’язку 

з днем народження, смертю родичів.
До форм матеріальної негрошової мотивації 

можна віднести: скорочений робочий день; гнуч-
кий графік роботи; пільги при користуванні соці-

 

 

 

 

 

 

 

Мотивація 

За групами 
потреб: 

- Матеріальна 
- Трудова 
- Статусна 

За використаними 
способами: 

- Нормативна  
- Примусова 
- Стимулююча 

За джерелами 
виникнення: 

- Внутрішня 
- Зовнішня 

За напрямом 
досягнення 

цілі: 
- Позитивна 
- Негативна 

рис. 1. Класифікація мотивації
Джерело: розробка автора за джерелами [5; 6; 7]
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альними установами організації; користування 
службовим автомобілем та телефоном; підви-
щення технічної оснащеності і комфортності ро-
бочого місця; надання квитків на відвідини різ-
них культурних заходів [10].

Ефективним способом мотивації працівників 
є соціальний пакет. Він включає підвищення 
кваліфікації або навчання за рахунок фірми, 
організацію безкоштовного харчування, оплату 
транспорту і зв'язку, пільгові путівки в санаторій 
за станом здоров'я. 

В сфері туризму використовуються також такі 
методи мотивування як відрядження працівни-
ків в тури, під час яких вони ознайомлюються 
з певними рекреаційними територіями, заклада-
ми розміщення, харчування тощо. Такі тури мо-
жуть повністю оплачуватися за рахунок фірми. 
Для стимулювання персоналу туристичних під-
приємств доцільно надавати також знижки на 
тури для сім’ї працівника. 

До методів матеріальної негрошової мотивації 
відноситься також створення оптимальних умов 
праці: хороший дизайн приміщення, установка 
сучасного комп'ютерного обладнання, сучасні 
системи опалення, кондиціонування.

У зміст нематеріального стимулювання пер-
соналу повинні бути закладені концепції підви-
щення якості трудового життя, співучасті пра-
цівників у розподіленні прибутків, планування 
кар'єри, інформованість персоналу. Такі складо-
ві нематеріального стимулювання забезпечують 
подолання відчуття напруженості в колективі, 
зневіри, гніву тощо. 

Метою нематеріальної мотивації є підви-
щення зацікавленості працівника до справи на 
благо організації. Одним із способів нематері-
альної мотивації є участь у спільних корпора-

тивних заходах, які сприяють створенню здоро-
вої атмосфери у колективі. Розрізняють адресні 
та безадресні методи нематеріальної мотивації. 
Прикладом адресної нематеріальної мотивації 
є привітання працівника із іменинами, днем 
народження, похвала з боку керівника. Без-
адресна мотивація полягає у проведенні спіль-
них корпоративних заходів, надання різних 
пільг та ін. Одним із найважливіших методів 
нематеріальної мотивації є влаштування корпо-
ративних свят. 

До методів нематеріальної мотивації також 
відносять: можливості кар'єрного росту персона-
лу; доручення працівникові цікавої роботи, яка 
приносить йому задоволення; створення спри-
ятливого для роботи психологічного клімату 
в колективі; спільне прийняття рішень; надання 
працівникові свободи та самостійності при вико-
нанні завдань; інформування керівником пер-
соналу про справи підприємства, плани та пер-
спективи [8].

Всі перелічені методи мотивації є ефективни-
ми та достатньо дієвими, але керівник повинен 
використовувати певний метод залежно від си-
туації. Для досягнення найкращого результату 
необхідно комбінувати різні методи мотивації.

висновки. Отже, мотивація є важливим за-
вданням кожного підприємства, оскільки від 
ефективної праці персоналу залежать резуль-
тати діяльності підприємств. Особливо це стосу-
ється сфери послуг та туристичних підприємств, 
де на якість послуг значною мірою впливає об-
слуговуючий персонал. Мотивація повинна ба-
зуватися на певних принципах. Для ефективної 
побудови системи мотивації необхідно поєднува-
ти методи як матеріальної, так і нематеріальної 
мотивації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи мотивації персоналу 

Матеріальні 

Нематеріальні 

Грошові 

Негрошові 

Оплата праці, надбавки, доплати, премії, 
комісійна винагорода, участь у прибутках 

Медичне обслуговування, страхування, 
харчування, транспортні витрати, путівки, 

покращення організації та умов праці, 
створення умов відпочинку, додаткова 

відпустка 

Творчі: стажування, підвищення кваліфікації, можливість 
самореалізації та самовдосконалення  
Соціально-психологічні: престиж, повага колег, суспільне 
визнання  
Адміністративні: дисциплінарна відповідальність за 
виконання трудових обов’язків та правил трудової 
діяльності. 
Інформаційні: доступність необхідної інформації та 
можливість її надання працівникам 

рис. 2. Класифікація методів мотивації персоналу
Джерело: розробка автора за джерелом [9]
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