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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Від розвиненості та ефективності функціонування бан-

ківської системи значною мірою залежить стабільність гро-
шово-фінансової системи і динаміка економічного зростан-
ня країни.

Визначальним фактором забезпечення успішної діяль-
ності банку є підвищення продуктивності всіх категорій пра-
цівників: починаючи від керівників та спеціалістів і закінчу-
ючи обслуговуючим персоналом. Рівень продуктивності
праці персоналу багато в чому визначатиметься сформова-
ною керівництвом системою мотивації, де базовими моти-
ваційними інструментами визначені потреби працівників,
стимули та мотиви. Взагалі, результати праці будуть зрос-
тати лише тоді, коли керівництво матеріально й морально
стимулюватиме продуктивну творчу діяльність персоналу
банківської установи, виявлятиме зацікавленість до їхніх
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особистих проблем, сприятиме створенню й підтримці спри-
ятливого соціально-психологічного клімату, відповідних
умов праці і у межах своїх повноважень та можливостей
здійснюватиме соціальний захист працюючих людей, гаран-
туватиме їм стабільну зайнятість.

У теперішній час, в першу чергу, потрібно запроваджу-
вати комплексний підхід до розгляду проблем мотивації
персоналу, особливо в сферах, що використовують інтелек-
туальну і висококваліфіковану працю найманих працівників.
Тільки зацікавлена у своїй трудовій діяльності людина може
по справжньому ефективно працювати і приносити користь
організації і суспільству.

Вищезазначене свідчить про актуальність обраної теми
наукового дослідження і обумовлює необхідність зосеред-
ження уваги на дослідженні проблем мотивації діяльності
працівників банківської сфери.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження є теоретичне та практичне

обгрунтування та оцінка мотивації діяльності персоналу в
системі світового та вітчизняного банківського менеджменту
та визначення дієвих заходів щодо вирішення проблеми
підвищення ефективності мотивації праці, які б забезпе-
чували керівництву банківських установ посилення позицій
кредитно-фінансових інституцій на фінансовому ринку, а
працівникам — задоволеність від своєї праці та бажання
підвищувати трудову самовіддачу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми мотивації праці в цілому і в контексті су-
часних економічних умов привертають пильну увагу нау-
ковців. В економічній літературі значна увага приділяється
теоретичним і практичним питанням мотивації праці в робо-
тах таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: А. Сміт, М.
Туган-Барановський, Ф. Тейлор, Е. Мейо, Д. Мак Грегор,
А. Маслоу, Ф. Герцберг, Л. Портер, В. Врум, М. Мескон, Т.
Бреус, В.І. Кардашов, О.Н. Волгіна, С.М. Ільясова, М.О. Кат-
речко, Н.М. Сушко, О. Кириченко, М.В. Паладій, О.В. Потьомкі-
на, Д.А. Лукін, Т.В. Мазило, В. Медведєв, О. Костюк, Л.П. Чер-
вінська та інших.

Однак проблеми пов'язані із посиленням впливу систе-
ми мотивації на результати праці саме у банківській сфері
мають потребу в додатковому дослідженні й аналізі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система мотивації персоналу — одна з базових скла-

дових загальної системи управління сучасної організації. А
тому очевидно значущим є не лише вдосконалення існую-
чих мотиваційних чинників, а й пошук нових.

Мотивація праці — це процес, що починається з фізіо-
логічної або психологічної нестачі або потреби, яка активі-
зує поведінку індивіда або створює спонукання, спрямова-
не на досягнення певної мети або винагороди; це внутрішнє
і зовнішнє спонукання до певної трудової поведінки в про-
цесі діяльності, де внутрішнє спонукання необхідно розгля-
дати через мотив особистості, а зовнішнє — через процес її
стимулювання [1].

Згідно з пірамідою потреб А. Маслоу людина у своєму
житті керується можливостями задоволення двох груп по-
треб, в першу чергу — первинних (фізіологічних) і за умови
задоволення останніх та набутого рівня освіти та виховання
— вторинних, задоволення яких сприятиме забезпеченню
самореалізації, самовдосконалення, інтелектуального роз-
витку особи, що значною мірою підвищуватиме мотивацію
останньої до досягнення успіху в професійній сфері та за-
безпечення конкурентоздатності її на ринку праці.

Мотивація є одним з найважливіших факторів, що виз-
начає поведінку людей у трудовому процесі. Провідні аме-
риканські вчені М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі розгля-
дають мотивацію як процес спонукання себе та інших до
діяльності для досягнення особистих цілей і цілей органі-
зації [2].

У банку, як спеціалізованій фінансово-кредитній уста-
нові, що акумулює тимчасово вільні грошові кошти, надає
їх у тимчасове користування у вигляді кредитів (позик) та є
посередником у взаємних платежах і розрахунках між
підприємствами, установами або окремими особами реалі-
зація універсальних управлінських функцій мотивації перед-
бачає врахування двох аспектів — інструментального, що
полягає в примусі підлеглих виконувати покладені на них
обов'язки, і соціально-психологічного — упередження та
усунення напружень і конфліктів, що заважають трудовому
процесу та його активізації [3].

У цілому мотиваційний процес у банку може бути пред-
ставлений у вигляді наступних послідовно здійснюваних

етапів: усвідомлення працівниками своїх потреб як системи
переваг; вибір найкращого способу отримання певного виду
винагороди чи задоволення потреби; здійснення конкрет-
ної технологічної дії; одержання винагороди; безпосеред-
ньо задоволення потреби. Стрижнем управління, що перед-
бачає активну реалізацію функції мотивації є спонукання
співробітників щодо досягнення найкращих результатів
діяльності.

Як зазначає О. Н. Волгіна, проблеми, пов'язані з поси-
ленням впливу мотивації на результати праці є нагальними
щодо вирішення, особливо гостро стоять саме в такій швид-
корозвиваючій сфері, як фінансово-кредитна. Інтенсивність
даної сфери знаходить відображення в таких позитивних
моментах її розвитку, як підвищення продуктивності праці;
застосування новітніх ефективних засобів і технологій для
проведення банківських операцій; оптимальне використання
наявних людських і матеріальних ресурсів; вдосконалення
організації праці та підготовки кадрів; освоєння нових сег-
ментів ринку; розробка та впровадження нових видів банкі-
вських продуктів; підвищення якості банківських послуг тощо
[4].

Так, за даними Державної служби статистики України
середньомісячна заробітна плата у фінансовій сфері у роз-
рахунку на одного штатного працівника у 2 рази більша ніж
у промисловості та у 3 — ніж у сільському господарстві.

Проте існують і специфічні проблеми, характерні для
української практики мотивації персоналу в банківській
сфері, що найбільшою мірою спричинені впливом як
внутрішніх так і зовнішніх організаційних факторів, серед
яких однією з основних визначають недостатнє вивчення
питань мотивації персоналу фінансово-кредитних установ в
розрізі різних форм власності. Від з'ясування того, кому
належать основні засоби, результати праці, в інтересах кого
і яким чином вони реалізуються, залежатиме ступінь вмоти-
вованості до праці персоналу банку.

Ключовою проблемою в галузі мотивації праці персо-
налу в банківській сфері є відсутність ефективних систем
оцінки, оплати й стимулювання праці, що сприяють найбільш
повному використанню трудового потенціалу персоналу як
основної конкурентної переваги організації і як результат
відбувається забезпечення досягнення стратегічних цілей як
окремої кредитної установи так і національної банківської
системи в цілому.

Саме за ринкової моделі господарювання відбувається
трансформація потреб, змінюється склад мотивів та сти-
мулів, які і визначають напрями діяльності працівника. Спо-
стерігаються розбіжності у розумінні працівниками цілей та
змістовності своєї праці і тієї ролі, що виконують вони у
бізнес-процесі "виробництва" банківського продукту чи по-
слуги. Нормування праці у банківських інституціях на відміну
від промислового виробництва, де можна досить легко виз-
начити залежність кількості і якості конкретного продукту
як результату певного технологічного процесу від трудово-
го внеску працівника, залишається поки що невирішеною
проблемою.

На нашу думку, відносно формування цілей і підвищен-
ня змістовності діяльності працівників організацій, у тому
числі і банківських установ, доцільно вивчати досвід про-
відних найбільш успішних закордонних компанії таких, як
Citibank, Lloyds TSB, BT Payphones, Glaxo Wellcome, Kraft
Jacob Suchard, Philip Morris, Hewlett-Packard, що виокрем-
люють наступні загальні принципи перебігу вищезазначено-
го процесу, а саме: ясність, реальність, прозорість корпо-
ративних цілей; єдність у розумінні організаційних цілей,
прагнень керівництва; наявність чіткої корпоративної стра-
тегії; визначеність стосовно особистісних завдань та цілей;
адекватність умов праці; науково-обгрунтовані критерії оцін-
ки виконуваної роботи; пряма залежність винагород праці-
вників від результатів їх діяльності; наявність взаємозалеж-
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ної системи цінностей організації та цінностей кожного пра-
цівника.

Західні спеціалісти банківської сфери намагаються
адекватно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі,
прискорено адаптуючи до останніх і систему мотивації, ос-
новними складовими якої є як матеріальне, так і моральне
стимулюванням. Зарубіжний досвід реалізації систем моти-
вації праці у банківській сфері в умовах фінансової кризи
представлений у таблиці 1.

На жаль, вітчизняна мотиваційна система характери-
зується недосконалістю формування переліку та змісту
інструментів нематеріальної мотивації, що значною мірою
поряд з матеріальними стимулами сприяють максимальній
віддачі працівниками своїх зусиль. Більшість банківських ус-
танов не мають чіткої структурованої системи нематеріаль-
ного стимулювання, а лише стихійно застосовують її інстру-
менти.

Гостро постає питання залучення в банківську сферу
висококваліфікованих співробітників, їх мотивації і закрі-
плення на робочих місцях. При цьому керівництву банків
необхідно знатися на особливостях трудової поведінки
банківського персоналу, який наразі має високий рівень
освіти, і намагатися вирішувати, в першу чергу, завдання
щодо підвищення змістовності й ефективності їх трудової
діяльності. Оскільки специфіка банківської сфери полягає
в тому, що їй притаманний колективний характер діяль-
ності, так як більшість операцій і послуг виконується взає-
мозалежно, із залученням декількох фахівців та передба-
чено активне спілкування працівників банку із клієнтською
аудиторією, велике значення мають не лише професійні,
але й особисті якості працівників, а саме: лояльність, по-
рядність, акуратність, толерантність, комунікабельність
тощо.

Слід зазначити, що у банківській установі повинні пра-
цювати люди, які володіють підприємницькою ініціативні-
стю, що передбачає активні, гнучкі, орієнтовані на клієнта і
прибуток банку дії [6]. Складність механізмів фінансового
ринку зумовлює необхідність виконання працівниками бан-
ку регламентованих дій, що здійсненні в рамках існуючої
правової бази на рівні держави та організаційно-правових
актів внутрішньогосподарського призначення. Надмірна за-
ангажованість формальними процедурами може послаблю-
вати бажання працівників з піднесенням, творчо підходити
до виконання своїх обов'язків.

За таких умов керівництву банківських установ доціль-
но стимулювати кожного працівника таким чином, щоб ос-
танній усвідомлював залежність власного благополуччя і
впевненості у завтрашньому дні від стану розвитку банку,
його фінансової стійкості, сформованого іміджу. Основни-
ми мотиваційними діями у практиці керівного складу мають
бути спонукання людей ефективно виконувати свою роботу

відповідно до визначених прав та обов'язків. Потужна вмо-
тивованість до праці, з одного боку, — запорука процвітан-
ня та розвитку банку; а з іншого боку — фактор психологі-
чної стійкості працівників, що сприятиме забезпеченню до-
сить високого рівня продуктивності праці.

На жаль, світова фінансова криза найбільшою мірою
торкнулася фінансово-кредитних установ, а її наслідки пев-
ним чином вплинули на мотивацію праці персоналу. Дослід-
ження показали, що протягом 2008—2011 рр. у системі мо-
тивації банківських працівників спостерігалися такі негативні
тенденції, як скорочення виплат, замороження фіксованої
частини винагород, скасування премій та бонусів, виплати
дивідендів, масові звільнення працівників [7].

Та й сучасна практика реалізації системи мотивації у
банках України свідчить про випадки незадоволеності пер-
соналу своєю працею. Так, результати анкетування стосов-
но ставлення персоналу до своєї праці, яке було проведене
в 2011 році у банках Сумщини і в якому взяли участь при-
близно 45% від загальної кількості банківських працівників
всіх категорій, дають підстави стверджувати, що кількість

Країна Заходи з мотивації персоналу банків 

Великобританія 

Центробанк збільшив витрати на бонуси до 

8,1% від фонду заробітної плати за 12 

місяців; чисельність персоналу Банку Англії 
зросла за той же період на 6% – до 1 857 осіб  

США 

 Контрактна система з обмеженням до 3–4 

років; широко практикуюча система 

соціальних пільг, адекватна вартості 60–65% 
річного доходу працівника 

Франція 

Підвищені витрати на підготовку персоналу 
(до 12% проти 5–6% у США); координуюча 

роль Центробанку Франції в розробці 
методології персонального менеджменту; 

організація конкурсів при заміщенні 
різноманітних посад; навчання всіх 

банківських службовців за програмою 

«Психологія спілкування»; постійне 
інформування персоналу про відкриття нових 

вакансій та використовуваних елементів 

кадрової політики  

Німеччина 

Використання різних видів оплати праці 
залежно від рівня кваліфікації, досвіду, 

оволодіння новими методами роботи, 

володіння іноземними мовами 

Японія 

Часткова оплата навчання; батькам, які 
працюють у банку, пропонували кредити; 

виплата різноманітних соціальних пільг; 
пропонували систему морального заохочення 

та рангового просування по службі 

Таблиця 1. Зарубіжний досвід реалізації
системи мотивації праці у банківській сфері

в умовах кризи

Джерело: [5].

Причини незадоволеності працею 

ПАТ «Державний 

Ощадний банк 

України» 

ПАТ 

«Універсал 

банк» 

ПАТ Банк 

«Фінанси та 
кредит» 

ПАТ 

«Банк 

Форум» 

Низький рівень оплати праці 71,6 63,2 33,8 43,3 

Складність щодо прискореного просування по 

службовій драбинці 
67,9 54,8 32,1 37,8 

Недостатність цікавої та творчої роботи 59,9 44,7 34,1 36,9 

Недостатність у самостійності при прийнятті рішень 58,8 42,3 29,6 27,4 

Монотонність (рутинність) виконуваної роботи 19,6 18,9 16,9 17,8 

Відсутність можливості самореалізації та 

самовдосконалення 
18,6 18,4 16,8 16,2 

Відсутність додаткового навчання, перенавчання 19,5 16,9 15,7 17,5 

Незадовільні умови праці 12,5 16,8 12,5 11,6 

Недостатність неформального спілкування з колегами 12,6 14,4 17,8 18,9 

Непрестижність набутої спеціальності 1,6 1,9 1,4 1,6 

Інше 1,2 1,4 1,9 1,8 

Таблиця 2. Причини незадоволеності працівників своєю працею в банках
м. Суми (у % до загальної кількості опитуваних)
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Таблиця 3. Організаційні фактори впливу
на формування системи мотивації працівників

банківської установи

Внутрішні фактори впливу 

Бізнес - процес 

Обсяги банківських продуктів чи послуг 

Організаційна структура установи  

Темпи напрацювання нових банківських продуктів (послуг) 

Номенклатура банківських продуктів (послуг) 

Місце знаходження установи 

Наявність соціальної інфраструктури 

Контроль якості 

Персонал 

Категорії працівників 

Кадровий потенціал 

Рівень кваліфікації 

Чисельність працівників 

Продуктивність праці 

Плинність кадрів (штучна, природна) 

Механізм матеріального та морального стимулювання 

Інтереси і потреби працівників і т.ін. 

Організація 

управління 

Структура управління установи 

Система менеджменту 

Стилі керівництва 

Методи менеджменту 

Імідж установи 

Рівень корпоративної культури 

Внутрішньо-організаційні комунікації 

Фінанси і облік 

Платоспроможність установи 

Залежність банку від залучених засобів  

Маневреність власного капіталу і т.ін 

Зовнішні фактори впливу 

Організаційні 
фактори прямої 
дії 

Постачальники капіталу 

Споживачі (клієнти) 

Конкуренція 

Законодавча база 

Органи державного регулювання 

Організаційні 
фактори 

опосередкованої 
дії 

Економічний розвиток країни, регіону 

Науково-технічний прогрес 

Соціокультурні та політичні зміни 

задоволених працею у жодному з банків не становить і 50%
від загальної чисельності трудового колективу.

Відповідно аналіз основних причин незадоволеності
працею працівників таких банків м. Суми, як ПАТ "Дер-
жавний Ощадний банк України", ПАТ "Універсал банк"
ПАТ Банк, "Фінанси та кредит", ПАТ "Банк Форум" свід-
чить про недостатність як матеріального, так і нематері-
ального стимулювання праці банківського персоналу
(табл. 2) [8].

Проте вже починаючи з 2012 року відбуваєть-
ся поступова стабілізація рівня оплати праці банк-
івських фахівців, особливо висококваліфікованих,
використання різних форм заохочення праців-
ників.

Так, у ПАТ "Державний Ощадний банк Украї-
ни" використовувались такі форми морального та
матеріального заохочення за особливі внески в
розвиток банку: знаки відзнаки ПАТ "Ощадбанк";
оголошення подяки Голові правління із врученням
срібної пам'ятної медалі; почесні грамоти; грошові
премії.

У ПАТ "Універсал банк" також діють різні
форми матеріального і нематеріального стимулю-
вання, зокрема сформована належна корпоратив-
на культура; запроваджена програма медичного
страхування; працівники банку приймають участь
у міжнародних програмах навчання, які проводить
материнський банк у м. Афіни; прийнята програ-
ма навчання з менеджменту та лідерства для кер-
івників середнього та вищого рівнів (разом із
Harvard Business School); публікуються статті про
найкращих співробітників у щомісячній газеті бан-
ку "Universal Times".

ПАТ Банк "Фінанси та кредит" застосовує, в
свою чергу, такі форми заохочення працівників:
підвищення заробітної плати за результатами оці-
нювання індивідуальної ефективності співробіт-
ників; запровадження системи бонусів, винагород
на основі збалансованих показників ефективності;
нагородження найкращих працівників грамотами,
облаштування дошки пошани; розміщення інтер-
в'ю з успішними працівниками на веб-сторінці бан-
ку.

Два ключові напрями мотивації праці існу-
ють і у ПАТ "Банк Форум", зокрема "емоційна
винагорода" — стандартні програми навчання та
нові програми Key People ("ключові співробіт-
ники") і Talent Pool ("кадровий резерв"), конкурс
бізнес-ідей, номінації "Працівник року", "Найк-
раща філія", "Найкраще відділення банку";
участь в управлінні організацією — розробка
системи преміювальної винагороди, запровад-
ження проекту посадових рівнів (грейдів) з 2012
року з метою забезпечення максимальної про-
зорості в оплаті праці, створення внутрішнього
HR-порталу [9].

Для формування ефективної системи моти-
вації працівників банківських установ доцільно
враховувати внутрішні та зовнішні організаційні
фактори впливу, що представлені у таблиці 3.

Також керівництву банків необхідно щільно
вивчати наступні потреби банківських працівників,
задоволення яких позитивно впливатиме на підви-
щення їх трудової мотивації, а саме:

— прагнення кожного працівника до усвідом-
лення того, що власне благополуччя і впевненість
у майбутньому залежать від фінансового стану
банку та його клієнтів;

— підвищення зацікавленості в ефективному
наданні послуг і максимально зваженому прийнятті рішень;

— забезпечення стабільного рівня заробітної плати,
моральне стимулювання;

— усвідомлення того, що робота у банку приносить нео-
ціненну користь суспільству.

На нашу думку, оскільки ПАТ "ОТБ Банк" посідає про-
відне місце в рейтингу серед інших банків України, низку
рекомендацій з удосконалення системи мотивації даного
банку можна запропонувати іншим банківським установам
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України: спрямувати увагу на економічне стимулювання
працівників (підвищити рівень заробітної плати з урахуван-
ням напруженості праці, премії мають стати діючим інстру-
ментом матеріального стимулювання, створити соціальний
пакет за принципом "кафетерію", тобто надати співробіт-
никам можливість вибору пільг); активно використовувати
соціально-психологічні методи в управлінні (підтримка
сприятливого соціально-психологічного клімату в колек-
тиві, формування системи управління конфліктами, ство-
рення високого рівня організаційної культури тощо); на-
давати можливість працівникам просуватися по кар'єрній
драбині.

На основі показового досвіду діяльності міжнародної
фінансово-кредитної корпорації OTP Group [10] слід зап-
ропонувати перелік заходів з нематеріальної мотивації пер-
соналу, до найбільш дієвих можна віднести такі: створення
сприятливого мікроклімату в колективі; дбайливість, турбота
з боку керівництва, підкреслення значущості внеску кож-
ного працівника у загальну справу; надання можливості от-
римати освіту та здійснити кар'єрне зростання; запровад-
ження демократичного стилю керівництва; створення твор-
чої атмосфери в банку; забезпечення відчуття впевненості в
майбутньому; підбір працівників на посади відповідно до
інтересів та професійної підготовки; правовий захист; участь
в управлінні банком, зокрема у прийнятті рішень; піклуван-
ня про стан здоров'я працівників та членів їх родини.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати,

що мотивація праці є вагомим чинником прогресу і роз-
витку вітчизняних банківських установ. Для вдосконален-
ня системи мотивації банківського персоналу необхідно
наблизити інтереси банку до інтересів його працівників і
навпаки; широко поряд з матеріальним використовувати
моральне заохочення як один із найдешевших та найефек-
тивніших мотиваційних елементів, формувати мотивацій-
ну систему на засадах сучасних світових та вітчизняних на-
працювань, адаптуючи їх до змін як внутрішнього, так і зов-
нішнього бізнес-середовища.
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