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РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ 

 
L.E.Hats 

THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF EXTERNAL MOTIVATION 
 

Матеріальна зацікавленість працівників в підвищенні рівня оплати праці, 
одержанні додаткової винагороди в тій чи інший формі є одним з визначальних 
чинників  формування мотиваційного потенціалу підприємства. Формування 
інформаційної бази передбачає групування показників за ознакою пріоритетності 
динамічних змін з метою оцінки характеру та рівня розвитку мотивації. Рейтинговий 
динамічний критерій означеної групи зовнішніх факторів можна представити у такій 
послідовності: 

ІППj>IЗПj>ІЗПi>ІЗПn>ІЗПу>ІЗПмін 
де ІППіj – індекс продуктивність праці j-го виду діяльності;IЗПіj – індекс середньої 

заробітної плати j-го виду діяльності; ІЗПi - індекс середньої заробітньої плати і-го виду 
промислової діяльності; ІЗПn  - індекс середньої заробітної плати n-го виду економічної 
діяльності; ІЗПу – індекс середньої заробітної плати в Україні; ІЗПмін – індекс мінімальної 
заробітної плати/ 

Таблиця 1 Індексти показників матеріальної зовнішньої групи оцінювання  
 2011 2012 2013 
Продуктивнсть праці 0,3761 0,0749 -0,2077 
Середня заробітна плата виду діяльності, грн 0,2080 0,1155 0,0149 

Середня заробітна по машинобудуванню 0,4379 0,1194 -0,2877 

Середня заробітна по промисловості 0,2089 0,1194 0,0819 

Середньогалузева заробітна плата  по Україні 0,1760 0,1489 0,0793 

Мінімальна заробітна плата 0,0842 0,1401 0,0446 
Середня кількість працівників, осіб 0,0681 0,0449 -0,1275 
 
Для безпосереднє визначення рівня розвитку зовнішньої мотивованості 

працівників за матеріальною ознакою зацікавленості з врахування якісних змін 
коефіцієнти рангової кореляції Спірмана та збігів Фехнера представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 Динаміка показників оцінки рівня розвитку зовнішньої мотивованості 
Показники 2011 2012 2013 
Коефіцієнт кореляції Спірмана (Кс) 0,8929 -0,2143 -0,2857 
Коефіцієнт Фехнера (Кф) 0,625 -0,00019 0,4000 

Рівень розвитку зовнішньої матеріальної 
мотивації : РЗМ = ((1+Кс)(1+Кф))/2j 

0,769 0,196 0,250 

Результати вказують на зростання рівня зовнішньої мотивованості працівників 
підприємств машинобудівного сектору економіки по виробництву автотранспортних 
засобів, однак недостатній, оскільки результативно у 2013р працювало лише 
63відсотка. 


