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 масштаб потенциала и его пространственное 
размещение;

 характер деятельности, которую должен выпол-
нять производственный потенциал предприятия;

 степень замкнутости.
Оценка всех этих составляющих также заносится 

в таблицу, аналогичную табл. 1 и делаются соответству-
ющие, более расширенные и глубокие выводы относи-
тельно возможности формирования стратегии развития 
предприятия на основе наличного производственного 
потенциала или даются рекомендации о рациональных 
путях увеличении потенциала. 

С каким бы уровнем производственного потенци-
ала мы не имели бы дела при разработке стратегии раз-
вития предприятия, необходимо отдельное внимание 
уделить возможным рискам на пути достижения цели. 

При этом необходимо оценивать, насколько возникшая 
рисковая ситуация может повлиять на изменение уров-
ня наличного производственного потенциала предпри-
ятия. И уже с учетом возможных рисков формировать 
окончательную стратегию развития предприятия.        
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За даними Всесвітньої Організації Охорони здо-
ров'я, смертність від нещасних випадків у наш час 
займає третє місце після серцево-судинних і онко-

логічних захворювань. Проте, якщо від цих захворювань 
вмирають, головним чином, люди старшого віку, то від 
нещасних випадків на виробництві гинуть переважно 
працездатні люди молодого і середнього віку. Так, ста-
тистика показує, що у чоловіків у віці від 15 до 36 років 
найпоширенішою причиною смерті є нещасний випадок. 
Можна з упевненістю стверджувати, що проблема зни-
ження травматизму різного роду у нас в країні, як, втім, 
і у всьому світі, надзвичайно актуальна і заслуговує най-
більшої уваги. Особливої актуальності заслуговує питан-
ня мотивації безпечної праці, зокрема моделей стимулю-
вання безпечної праці на виробничих підприємствах. 

Питання підвищення безпеки праці та стимулюван-
ня охорони праці розглянуто у працях науковців Анісімова 
М. В., Апостолюка С. О., Атаманчука П. С., Батлука В. А., 
Данюка В.М., Котик М. А., Соколовського І. А., Менде-
рецького В. В., Мірошніченко О. В., Панчука О. П. та ін. 
Проте у працях згаданих науковців недостатньо висвіт-
лена проблема співвідношення питомої ваги соціально-
психологічних факторів у мотивах безпечної праці, зокре-
ма співвідношення категорій «фактор» – «мотивація» – 
«результат» – «моделі стимулювання», «фактор» – «пере-
мотивація» – «результат» – «моделі стимулювання».

Метою статті є дослідження впливу мотивації 
на безпечність праці, розгляд можливих моделей стиму-
лювання праці.

 Серед соціально-психологічних якостей, що впли-
вають на безпеку праці, мотивація займає, мабуть, най-
важливіше місце. 

 Мотивація – система чинників, яка включає: по-
треби, цілі, наміри, цінності, установки, відносини (до 
себе і оточуючих), інтереси і інше [4, c. 36]. 

 Мотивація обумовлює спрямованість і активність 
поведінки людини в цілому. Проте конкретний вчинок, 
конкретна дія відбувається під впливом феномена, який 
називають мотивом [ 5, c. 66]. 

 На нашу думку, мотивація безпечної праці – су-
купність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спо-
нукають людину до діяльності, направленої на реаліза-
цію саме безпечної праці, збереження власного здоров’я 
та життя. 

Відомо, що ігнорування норм (правил) безпеки 
може супроводжуватися для робітника такими мож-
ливими негативними наслідками: а) отриманням фі-
зичного збитку (здоров'ю, больової дії); б) отриманням 
соціального збитку (покарання). Практика показує, що 
поведінку (дії) працівника можна охарактеризувати як 
безпечні, якщо працівник: 1) роботу (завдання, операції) 
виконує згідно технологічному регламенту з дотриман-
ням вимог безпеки; 2) при небезпечних ситуаціях (не-
щасному випадку, інциденті, аварії і ін.) діє впевнено,  
в установленому порядку; 3) як на робочому місці, так і 
зовні нього дотримується трудової дисципліни, правил 
внутрішнього трудового розпорядку [5, c. 72]. 

Розглянемо, яке ж співвідношення питомої ваги 
соціально-психологічних факторів у мотивах безпечної 
праці. 

Під впливом надмірної мотивації (так званої пере-
мотивації) може порушуватися адекватність сприйнят-
тя реальної ситуації. Під впливом дуже сильної мотива-
ції подія, яка є небажаною (наприклад, небезпечна ви-
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робнича ситуація), здається менш вірогідною. З іншого 
боку, чим сильніше мотив до досягнення значущої для 
суб'єкта мети, тим більше загроза її недосягнення.

Розглянемо мотиви виробничої праці і їх вза-
ємозв'язок. Дослідники прийшли до висновку, що 
в праці виявляються такі п'ять основних моти-

вів: 1) вигода; 2) безпека; 3) зручність; 4) задоволеність;   
5) ні веляція в трудовому колективі. Зупинимося окремо 
на кожному з них [2, 7, 8].

Мотив вигоди полягає в отриманні винагороди за 
результати праці. У поняття вигоди включається і ма-
теріальна вигода (заробітна платня, преміальні), і соці-
альна вигода (престиж, самоствердження, професійна 
гордість). Наявність явно вираженого зв'язку між фак-
тичними результатами праці і отриманими при цьому 
вигодами, як показують дослідження [5, 6], підсилюють 
силу мотиву вигоди. У цьому значенні важливо, щоб 
робітників систематично і своєчасно інформували про 
результати їх праці.

Мотив безпеки виявляється в прагненні уникати 
небезпеки, виникаючої в процесі праці. Під небезпекою 
тут розуміється не тільки можливість фізичних пошко-
джень, що загрожують здоров'ю і життю робітника, але і 
матеріальні небезпеки (пов'язані з поломкою техніки, по-
збавленням премії, зниженням розряду, пониженням на 
посаді), а також небезпеки громадського порядку (адмі-
ністративні покарання, втрата пошани, авторитету і ін.).

Мотив зручності виявляється в прагненні вибра-
ти більш легкий спосіб виконання завдання, при якому 
потрібні менші енергетичні витрати, менша психічна на-
пруга. Такими способами звичайно виявляються не ті, 
які об'єктивно є найпростішими, а ті, для виконання яких 
у людини вироблені навики. Так, зазвичай засіб індивіду-
ального захисту, без якого, на думку робітника, можна 
обійтися, представляється йому особливо незручним, 
хоча на ділі він може майже не заважати роботі.

Мотив задоволеності виявляється в отриманні 
задоволення від результату процесу праці. Таке задо-
волення може виникати безпосередньо від досягнутого 
результату, а може бути опосередковано тим внеском, 
який вносить даний результат в досягнення більш да-
лекої мети. Поява мотиву задоволеності залежатиме від 
ціннісних критеріїв, схильностей, інтересів робітника. 
Такий мотив особливо сильний тоді, коли професія від-
повідає особовій спрямованості робітника, представля-
ється йому престижною. Проте і в таких професіях одні 
види діяльності можуть створювати велику, інші – мен-
шу задоволеність.

Мотив «нівеляції» виявляється в прагненні діяти 
відповідно до того, як «прийнято» поступати в даній 
робочій групі, інакше,– у прагненні бути не гірше інших. 
Мотив цей принципово відрізняється від мотиву соці-
альної вигоди або ж мотиву уникнення суспільного за-
судження тим, що в даному випадку людина не чекає ні 
нагороди, ні покарання. Мотив врахування думки спів-
робітників походить від властивого людини прагнення 
приєднатися до думки оточуючих, від усвідомлення, що 
оточуючі чогось чекають від неї. Даний мотив є продук-
том самої колективної праці.

Усі названі мотиви присутні в діяльності будь-якого 
робітника. Проте питома вага кожного з них в за-
гальній мотивації у різних робітників далеко не 

однакова. У одного ведучим може бути мотив соціальної 
вигоди, у іншого – безпеки, у третього на передньому плані 
може виявитися мотив матеріальної вигоди і т. д. Подіб на 
ієрархія мотивів, разом з ієрархією потреб, відображає те 
ядро особи, яке можна визначити як її спрямованість.

Існують й інші об'єктивні закономірності, що 
впли вають на силу мотивації:

а) вплив усвідомленості об'єкту мотивації. Яс-
ність і визначеність об'єкта устремлінь підвищує вольо-
ві зусилля і активність організму і підсилює силу мотиву 
до досягнення цього об'єкту. Цю залежність називають 
«законом спеціальної детермінації волі» [4, c. 36].

Отже, якщо робітник недостатньо чітко представ-
ляє небезпеку своєї праці, а тому недостатньо ясно усві-
домлює користь засобів захисту і правил техніки без-
пеки (ТБ), то сила його мотивації до використовування 
цих засобів і виконання правил буде невисокою. У ре-
зультаті його поведінка в даній праці детермінуватиме 
не мотив безпеки, а інші мотиви.

б) вплив навику на силу мотиву. Навики сприяють 
поліпшенню результатів діяльності, а діяльність стає 
більш привабливою в майбутньому. Отже, виробляючи 
навики з дотримання правил ТБ, робітник тим самим 
підсилює власну мотивацію до виконання цих правил. 
Причому під впливом більш сильного мотиву становлен-
ня навику йде швидше. Виходить доцільний ланцюжок 
замкнутих чинників: сильний мотив сприяє становленню 
навику, а навик ще більшою мірою підсилює цей мотив.

в) вплив початкової привабливості предметів мо-
тивації на силу мотивів. Людині властиво ідеалізувати 
привабливі предмети, що сприяє ще більшому посилен-
ню прагнень до цих предметів, або робить їх об'єктом 
інших мотивів. Наприклад, робітник у кінці зміни моти-
вований швидше завершити завдання. Але тут він узнає, 
що повинен до кінця роботи вирішити важливе для ньо-
го питання. Тепер уже два мотиви спонукатимуть його 
діяти швидше. Під впливом подібної посиленої мотива-
ції може порушитися адекватність сприйняття, і людина 
може сприйняти ситуацію такою, якою хотіла би її бачи-
ти, а не такою, якою вона є насправді. 

У розглянутому вище прикладі робітник під впли-
вом сильної мотивації до швидкого завершення роботи 
може в поспіху невірно оцінити ситуацію, прийняти за-
дачу за більш просту, припуститися помилки з небезпеч-
ними наслідками. Під впливом сильної мотивації подія, 
яка є небажаною, здається менш імовірною, ніж воно є 
насправді. У тому ж прикладі робітник, можливо, і помі-
чає, що в поспіху допускає певні порушення правил ТБ, 
проте наслідки цих порушень здаються йому менш віро-
гідними, ніж вони фактично є. І ця обставина теж може 
послужити однією з причин нещасного випадку.

г) вплив складності завдання на силу мотивації 
до його виконання. При виконанні виконавцем найпро-
стіших завдань, де вірогідність до близька до одиниці, 
мотивація буде близькою до нуля. З іншого боку, моти-
вація падає до нуля і при виконанні особливо важких за-
вдань, де вірогідність досягнення мети вже дуже мала,  
і надій на успіх майже не буде [2, c. 455].
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Але найбільша сила мотиву виявляється при вико-
нанні завдань середньої складності, де є достатньо надій 
на успіх, але де і присутні труднощі, що роблять такий 
успіх привабливим. Отримана закономірність зміни сили 
мотиву (М) як функції складності задачі,– тобто вірогід-
ності (p) недосягнення мети, представлена на рис. 1.

у міру наближення до мети спочатку слабо і лише перед 
самою метою та її небезпекою, якщо вона виявляється 
близькою і її реалізація представляється можливою, різ-
ко зростає. Якщо ж реалізація небезпеки розцінюється 
як маловірогідна подія, то мотив уникнення небезпеки 
може зберегтися на низькому рівні і взагалі не зростати.

 

а – зміна мотиву X до досягнення мети;
б – зміна сили мотиву У до уникнення небезпеки. 

Рис. 2. Зміна сили мотивації по мірі наближення 
до мети [7]

У літературі питанням охорони праці і техніки без-
пеки присвячені різні теорії і методи охорони праці, за-
сновані на взаємодії мотивуючих чинників. З них дві 
моделі довели свою здатність покращувати показники 
в роботі з охороні праці. Одна модель – організаційні 
заходи управління поведінкою (ОМУП) – концентрує 
увагу на закономірностях змін в поведінці і вживанні 
методів контролю, розроблених Б. Ф. Скіннером [7 – 8]. 
Інша модель – методи тотального контролю якості 
(МТКК) – висуває проблему зміни процесів і викорис-
тання принципів управління якістю, запропонованих  
У. Е. Демпінгом [7 – 8].

Вживання стимулів для мотивації робітників і 
службовців – загальноприйнята практика у всьому світі. 
Серед учених і фахівців ходять суперечки з приводу цін-
ності, яку представляють програми стимулювання. Сти-
мули є головними чинниками, які обумовлюють реакцію 
на оточуючу обстановку.

Використовування спонукальних мотивів, нагород 
і визнання заслуг для того, щоб зацікавити робітників і 
службовців у дотриманні правил техніки безпеки,– за-
гальна мета процедури ОМУП і моделі МТКК. У про-
цедурі ОМУП використовування спонукальних моти-
вів для закріплення реакцій робітників і службовців на 
оточуючу обстановку є вирішальною умовою успішного 
виконання програми. У моделі МТКК матеріальна ви-
нагорода, просування по службі та інші спонукальні мо-
тиви застосовуються для того, щоб відзначити творчий 
внесок у поліпшення виробничого процесу. 

Рис. 1. Залежність мотивації (М) до виконання завдання 
від ступеня її складності (p) [2]

M

M(p)

0 pp = 0,5 1

Тут простежується явний зв'язок з мотивами пра-
ці, перш за все,– з мотивом задоволеності. Так, надмірно 
просте завдання, доручене кваліфікованому робітнику, 
часто викликає небажання його виконувати, іноді навіть 
незважаючи на наявність високої матеріальної вигоди. 
Подібне явище особливо характерне для робітників, для 
яких професія і кваліфікація є престижними.

Мотиви часто входять в суперечність один одно-
му, проявляючи те, що називають конфліктом мотивів. 
Зупинимося докладніше на аналізі конфлікту між моти-
вами вигоди (зручності) і мотивом безпеки.

Якщо формально оцінити вплив різних правил і 
інструкцій по ТБ на процес праці, то легко помітити, що 
всі вони, захищаючи робітника від небезпеки, одночас-
но накладають відповідні обмеження на його поведінку. 
Не будь цих правил, робітник був би вільний виконувати 
дії будь-яким способом, який він визнає в даний момент 
вигідним, зручним для себе. Правила ж встановлюють 
якісь межі, у рамках яких він повинен працювати. Ана-
логічно і засоби захисту обмежують робітника від не-
безпеки і при цьому тією чи іншою мірою обмежують 
свободу його дій.

Існує поняття так званого градієнта мети [7], 
яке означає, що з наближенням мети посилюється сила 
мотиву до її досягнення, або, іншими словами, при рів-
них по силі мотивах, що змагаються, перемагає той, 
який швидше реалізується (тобто має більш високий 
«градієнт»). Для робітника одержувана вигода (велике 
вироблення) реалізується тут же, у процесі роботи, і її 
вірогідність вище, ніж вірогідність небезпеки (як щось, 
пов'язане з майбутнім). Через це «градієнт» вигоди ви-
являється вище, ніж «градієнт» небезпеки, і це сприяє 
вибору другої стратегії.

Для графічної ілюстрації описаного положення 
скористаємося експериментальними даними німецького 
психолога У. Ундейч, наведеними в монографії М. А. Ко-
тика [7, c. 219]. На рис. 2 (а) показано зміну сили мотиву 
досягнення у міру наближення до привабливої мети і 
зміни сили мотиву уникнення небезпеки (б), яка може 
виникнути у процесі досягненні мети.

Як видно з рис. 2, сила мотиву досягнення (X) до 
реальної мети зростає пропорційно наближенню до неї. 
Сила ж мотиву уникнення (У) можливої небезпеки росте 
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б
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Час досягнення мети t
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ВИСНОВКИ
З приведених залежностей впливу мотивації на 

безпечність праці виходить, що є об'єктивні причини, 
що роблять мотив вигоди більш переважним в порів-
нянні з мотивом безпеки. Але звідси витікають і можли-
ві шляхи боротьби з таким ненормальним положенням:

1) знаходити шляхи підкріплення і посилення мо-
тиву безпеки, тобто широкого вживання заохочень ро-
бітників за безпечну працю. Потрібно так само, як виро-
блення, стимулювати і безпечну роботу – стимулювати 
матеріально і соціально. Якщо врахувати сумарні втрати, 
що виникають за рахунок нещасних випадків, то виявля-
ється, що витрати на таку стимуляцію багато разів оку-
паються за рахунок зниження втрат від травматизму;

2) створювати таку техніку і організації умов пра-
ці, щоб отримання вигоди за рахунок порушення пра-
вил стало б неможливим. А де подібну техніку ще не 
впроваджено, слід культивувати в колективі такий пси-
хологічний клімат, при якому падіння авторитету через 
порушення правил безпеки зводило б нанівець всі ма-
теріальні вигоди, які могли бути б досягнуті за рахунок 
порушень.

Надалі необхідно продовжувати розробки сти-
мулюючих моделей і програм для мотивації робітників 
і службовців виробничих підприємств з метою забез-
печення безпечності праці, зменшення травматизму та 
трагічних летальних випадків.                   
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Управління витратами в сучасних ринкових і кри-
зових умовах постає для управлінців на перший 
план. Цей процес цілеспрямованого формування 

витрат за їх видами, центрами виникнення та носіями, 
постійний контроль рівня витрат і стимулювання їх 
зниження ґрунтується на комплексному та всебічному 
аналізі витрат, що виникають у поточній діяльності під-
приємства.

Досягнення лідерства по витратах підприємства 
легкої промисловості вимагає постійного контролю за 
витратами в умовах нестабільного ринку цін та конку-
рентної боротьби.

Аналіз, як набір наукових методів і прийомів, які 
дозволяють виявляти закономірності поведінки витрат, 

як об’єкта дослідження, ґрунтується на достовірній ін-
формації та фактичних подіях.

Тому формування прозорої, адекватної та всебічної 
інформаційної бази про місця та центри виникнення ви-
трат постає підґрунтям для ефективного управління, опе-
ративного та стратегічного аналізу витрат виробництва.

Проблемами аналітичного забезпечення управлін-
ня багато уваги приділяють такі науковці, як М. Г. Чума-
ченко, Дж. Шанк, В. Говиндараджан, С. З. Мошенський, 
Є. В. Мних та інші [1 – 3]. Вони зазначають, що інформа-
ційне забезпечення економічного аналізу – це система 
одержання, оцінки, переробки даних, що створено з ме-
тою підготовки та обґрунтування управлінських рішень. 
Інші дослідники-аналітики [5, 6] у цілому підтримують 
таке визначення.

Прибуток, як бажаний результат діяльності будь-
якого суб’єкта господарювання, залежить від трьох 
складових: витрат на виробництво і реалізацію продук-
ції, планової ціни одиниці продукції та обсягу реалізації 
продукції.

Виробництво у галузі легкої промисловості, зо-
крема на ринку ЗІЗ (засобів індивідуального захисту), 
є матеріаломістким. Сировина та матеріали, здебільше, 
імпортуються, що пов’язане з нестабільністю цін і поста-
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