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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В РОБОТІ ОБЛІКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Бурко К.В.  

асистент кафедри бухгалтерського обліку 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна  

В умовах ринкових відносин та глобальної конкуренції, коли постає 

питання ефективного та раціонального використання всіх видів ресурсів, 

мотивація трудової діяльності стає рушійним механізмом для отримання 

швидкої, якісної та творчої віддачі від робочої сили.  

Здійснення облікового процесу неможливе без праці виконавців облікових 

функцій - працівників бухгалтерської служби та окремих уповноважених осіб 

інших структурних підрозділів. Бухгалтерська служба утворюється як самостій-

ний структурний підрозділ, вид якого залежить від обсягу, характеру та складнос-

ті бухгалтерської роботи. Кількість працівників та як працюватиме цей підрозділ 

підприємство визначає самостійно. Розподіл штатних одиниць та посадові окла-

ди визначаються штатним розписом, який затверджує керівник підприємства.  

http://www.trn.ua/articles/4724
http://www.sworld.com.ua/%20konfer21/953.htm
http://www.sworld.com.ua/%20konfer21/953.htm
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Сучасний розвиток суспільства та високі вимоги до якості облікової 

інформації вимагають забезпечення спеціалізації,  відповідного розподілу та 

ефективної мотивації праці  облікових працівників.  

Питання формування мотивації персоналу підприємства до здійснення 

професійної діяльності розглядалися у працях українських та зарубіжних 

дослідників. 

За визначенням науковців, мотивація – це сукупність зовнішніх та внутріш-

ніх, усвідомлюваних людиною рушійних сил, які спонукають її до діяльності, 

визначаючи поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, 

орієнтованої на досягнення особистих цілей та цілей організації [1, с.12].  

Мотивація – це систематичний процес спонукання індивіда до результа-

тивної та продуктивної праці шляхом зваженого застосування стимулів з 

урахуванням потреб та мотивів кожного окремого працівника, що здійснюється 

суб’єктом управління або уповноваженою особою та спрямований на одно-

часне досягнення особистих цілей працівника та цілей підприємства [2, с. 56].  

Зарубіжні та вітчизняні вчені виділяють велику кількість мотиваційних 

чинників, а саме: гроші, кар’єрне зростання, слава визнання, самовираження, 

самореалізація, задоволення духовних потреб та інші. 

Мотивація включає виплати як грошового, так і не грошового характеру, 

а також забезпечення належних умов праці. Заробітна плата, премії, витрати на 

медичне та пенсійне страхування працівників та інші складові соціального 

пакету, що забезпечується за рахунок коштів суб’єкта господарювання, є 

ефективними заходами мотивації та, водночас, суттєвими статтями витрат [3]. 

У діяльності вітчизняних підприємств грошова винагорода залишається 

значним стимулом для більшості працівників. Матеріальний чинник має основну 

роль при стимулюванні працівників. Це пояснюється тим, що грошова 

винагорода розглядається не лише з погляду її здатності задовольняти людські 

потреби нижчого рівня. Гроші суттєво впливають на можливість певного задово-

лення потреб вищого рівня, тобто вони відіграють ще й роль певного символу, 

оскільки можуть забезпечувати людині владу, статус і бути мірилом успіху [4]. 
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Бухгалтера працюють в організаціях та підприємствах різних форм 

власності і виконують роботу за різними видами обліку. 

Праця виконавців облікових функцій має свої особливості. Це високий 

інформативний рівень, локальний характер праці щодо простору, суцільність 

виконуваних функціональних обов’язків  та інші. 

В складі заходів, що забезпечують реалізацію основних принципів, яким 

має відповідати організація праці у сфері бухгалтерського обліку, виділяють 

наявність концепції мотивації праці. 

Відповідно до укладеного трудового договору, головний бухгалтер 

визначає розміри, умови оплати праці працівників бухгалтерії. З погодження 

керівника підприємства, та в межах дозволених чинним законодавством 

України, він здійснює оцінку якості роботи співробітників бухгалтерії та  

застосовує  способи  її стимулювання. 

У кожного працівника управлінського апарату (до складу якого відносять 

працівників бухгалтерії) мотиваційна основа є індивідуальною й зумовлюється 

рядом факторів: рівнем добробуту, соціальним статусом, кваліфікацією, 

посадою, ціннісною орієнтацією тощо. Мотивація управлінської праці може 

виступати у формі: поточного стимулювання  та у формі винагороди за 

досягнення кінцевого результату роботи. 

Впровадження ефективного мотиваційного управління на підприємстві 

повинно базуватися на можливості використання комплексу мотиваційних чин-

ників. Система мотивування, повинна, бути простою і зрозумілою для працівни-

ка, бути гнучкою, давати можливість відразу ж заохочувати кожен позитивний 

результат роботи. Розміри заохочення повинні бути економічно та психологічно 

обґрунтовані. Заохочення персоналу важливо організувати за такими показника-

ми, що сприймаються кожним як правильні. Системи заохочень повинні форму-

вати у працівників відчуття справедливості матеріальних винагород і сприяти 

підвищенню зацікавленості працівників у поліпшенні не тільки індивідуальної 

роботи, але і роботи в ділових стосунках з іншими співробітниками. Працівники 

повинні бачити чіткий взаємозв'язок між результатами [5, с.61].  
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Як висновок можна сказати, ведення бухгалтерського обліку та своєчасність 

подання форм фінансової звітності  входить у посадові обов’язки бухгалтера, тому 

мотивація в роботі облікових працівників  має важливе значення і впливає на 

своєчасність та якість виконаної роботи. Гроші залишаються прямим способом 

оцінки працівника. тому, система премій є одним із способів демонстрації того, 

що керівництво цінує своїх співробітників та є мотивацією для активнішої участі 

облікових працівників у вирішенні управлінських завдання на підприємстві. 

Окрім того, враховуючи те, що кожен працівник бухгалтерії має індивідуальні 

особливості характеру та свої особисті потреби, винагородою за роботу може 

бути: визнання заслуг, вихідні дні, гнучкий графік роботи, подарунок, приз у 

вигляді поїздки на відпочинок та інше. Впровадження комплексу мотиваційних 

заходів покращить не лише роботу окремого працівника бухгалтерії, а й 

сприятиме удосконаленню всього облікового процесу на підприємстві.  
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