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such turnover, we should take into account interna-

tional practice in the sphere of virtual currency turnover 

(crypto-currencies). This practice shows us the need to 

take measures to control all participants of the market 

of crypto-currencies, first of all operators, exchangers, 

issuers. The next step to ensure the security of this seg-

ment is consolidation of crypto-currencies in the Fed-

eral Laws N 173-FZ and N 115-FZ "On Counteraction 

to Legalization (Laundering) of Income Obtained from 

Crime and the Financing of Terrorism" [4]. It is neces-

sary to provide a legal basis for unhindered turnover of 

crypto-currencies with regard to tax authorities, secu-

rity agencies, Rosfinmonitoring, other bodies opposing 

legalization (laundering) of income obtained from 

crime and the financing of terrorism. 
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Стимулювання працівників відіграє важливу 

роль у функціонуванні та розвитку підприємств. 

Системи стимулювання праці, що встановлюються 

у локальних нормативно-правових актах підприєм-

ства, покликані матеріально заінтересувати праців-

ників для підвищення продуктивності, ефективно-

сті та конкурентоспроможності виробництва. 

Загальновідомо, що праця є необхідною умо-

вою життя людини. Праця як термін у лінгвістич-

ному значенні тлумачиться, як діяльність людини, 

сукупність цілеспрямованих дій, що потребують 

фізичної або розумової енергії та мають своїм при-

значенням створення матеріальних і духовних цін-

ностей. Тому цілком зрозуміло, що за допомогою 

праці людина задовольняє свої потреби. Потреби 

породжують інтерес людини до трудової діяльно-

сті. Коли працівник усвідомлює зміст потреби та 

можливість її задоволення за допомогою тих благ, 

які він отримує у процесі виконання своєї трудової 

функції, у нього завжди буде виникати інтерес до 

отримання цих благ і до способів їх отримання. Зро-

зуміло, що у такому випадку потреби набувають 

форми інтересів працівників. 

Від латинської слово інтерес означає дослівно 

мати важливе значення. У юридичній літературі ін-

терес розглядають як прагнення особи повніше за-

довольняти свої потреби та бажання, що прямо не 

формалізовано в конкретному суб’єктивному праві, 

проте не суперечить праву як такому. Крім того, 

найчастіше у юридичній літературі ми зустрічаємо 

такий термін, як законний інтерес. Конституційний 

Суд України дав визначення поняттю «охоронюва-

ний законом інтерес»: це – прагнення до користу-

вання конкретним матеріальним та/або нематеріа-

льним благом, як зумовлений загальним змістом 

об'єктивного права і прямо не опосередкований у 

суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що 

є самостійним об'єктом судового захисту та інших 

засобів правової охорони з метою задоволення ін-

дивідуальних і колективних потреб, які не супере-

чать Конституції і законам України, суспільним ін-

тересам, справедливості, добросовісності, розумно-

сті та іншим загальноправовим засадам[1]. 

Інтереси працівника залежать від його потреб 

або потреб трудового колективу, від форм та засо-

бів пізнання життя. Якщо працівник виявляє інте-

рес до певного блага, то цей інтерес стає засобом 

досягнення ним своїх цілей. Інтерес працівника зав-

жди спрямований на отримання ним певного блага. 

Інтерес відрізняється від потреб тим, що він завжди 

усвідомлений працівником, а потреби можуть бути 

неусвідомленими. За допомогою заробітної плати, 

додаткових виплат та доплат, премій працівник за-

довольняє свої інтереси, що призводить до виник-

нення у нього нових інтересів. В процесі трудової 

діяльності у працівників можуть виникати різні ін-

тереси. Зміст і характер інтересів працівників зале-

жать від особистісних характеристик, його здібнос-

тей, освіти, культури, соціального досвіду та рівня 

його життя. На інтереси працівника можуть вли-

вати соціально-побутові умови та його оточення 

(родина,трудовий колектив, суспільство). 

Дійсно, якщо всі ці інтереси збалансовані, то 

це призводить до результативної трудової діяльно-

сті працівників. У роботодавця теж виникає інтерес 

до того, щоб працівники приходили на роботу з ба-

жанням і були заінтересовані у результатах своєї 

праці, бо він розуміє, що це все буде впливати на 

якість праці на його підприємстві. У людини мо-

жуть бути різні інтереси, але сам по собі інтерес не 

може спонукати її до трудової діяльності, якщо не-

має можливості у процесі праці його реалізувати. 

Загальновідомо, що інтереси зумовлюють по-

яву спонукальних дій, мотивів. Під мотивом розу-

міють внутрішню рушійну силу, що спонукає лю-

дину до дії. У трудовій діяльності мотиви з’явля-

ються одночасно з виникненням потреб та інтересів 

працівників. У економічній літературі вчені розгля-

дають наступні функції мотивів:  

– орієнтувальна – скерування працівника на 

вибір певного варіанта поведінки; 

– змістова – установлення суб’єктивної значу-

щості відповідної поведінки для людини; 

– спонукальна – мобілізація працівника задля 

реалізації значущих для нього видів діяльності; 

–  узгоджувальна – узгодження внутрішніх і 

зовнішніх спонукальних чинників під час вибору 

відповідного варіанту поведінки; 

–  соціально-спрямувальна – спрямування 

намірів і поведінки людини відповідно до встанов-

лених (прийнятих) правил, соціальних норм [1, 

с.16]. Дійсно, якщо на працівника впливає мотива-

ція у нього завжди буде інтерес до якісного вико-

нання своєї трудової функції і як результат він 

отримає винагороду, що задовольнить його пот-

реби. В основі мотивів лежать відповідні потреби 

працівників: соціальні, творчі, професіонального 

успіху, самоствердження тощо. Мотиви неодна-

ково впливають на працівника. Одні й ті ж мотиви 

для різних працівників можуть спричиняти неодна-

кові дії, і навпаки, однакові дії можуть спричиня-

тися різними мотивами. Так, мотивом до праці лі-

карем для однієї людини буде прагненням допома-

гати іншим людям, а для іншої людини тільки за 

працю отримувати кошти. 

Характеризуючи мотиви працівників у трудо-

вих правовідносинах необхідно зазначити, що їх 

можна розділити на групи: мотиви вибору посади, 

спеціальності, кваліфікації та професії; мотиви ви-

бору місця роботи; мотиви роботи; мотиви звіль-

нення з роботи.  

Мотиви вибору посади, спеціальності, кваліфі-

кації та професії включають в себе можливість об-

рати собі професію та рід трудової діяльності з ура-

хуванням інтересу до професії, схильностей до від-

повідного виду діяльності, престижності професії 

тощо. 

Мотиви вибору місця роботи залежать від ре-

путації цього підприємства, умов праці, режиму ро-

боти підприємства, наявності соціального пакету 

для працівників, місця його знаходження (транспо-

ртної можливості доїхати до роботи та з роботи), 

привабливості посади (робочого місця) з погляду 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE#%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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можливостей для професійного розвитку та від оці-

нки власних можливостей для роботи на відповід-

ній посаді або за кваліфікацією. 

Мотиви роботи у громадянина направлені не 

тільки на користь суспільству, а й на одержання ма-

теріальних благ для задоволення своїх потреб і ро-

дини. Мотивом роботи є також задоволення потреб 

у самореалізації (можливість реалізувати свій по-

тенціал). 

Мотивами звільнення з роботи за ініціативою 

працівника можуть бути: порушення роботодавцем 

законодавства про працю, умов колективного чи 

трудового договору; хвороба або інвалідність, які 

перешкоджають виконанню роботи за трудовим до-

говором; переїзд на нове місце проживання; пере-

ведення чоловіка або дружини на роботу в іншу 

місцевість; вступ до навчального закладу; немож-

ливість проживання у даній місцевості, підтвер-

джена медичним висновком та інші поважні при-

чини.  

На правомірну поведінку працівника вплива-

ють не тільки його потреби, інтереси та мотиви, а й 

професіоналізм, умови праці, взаємовідносини в 

трудовому колективі. 

Разом з категоріями «інтерес» та «мотив» вчені 

розглядають термін «стимул». Від латинської слово 

стимул означає дослівно загострена палиця, якою 

підганяли тварин. У трудових відносинах під сти-

мулом розуміють зовнішній стосовно до праців-

ника чинник, що має цільову спрямованість, впли-

ває на його мотивацію і спонукає на правомірну по-

ведінку. За допомогою стимулів роботодавець 

може впливати на мотивацію працівників для дося-

гнення цілей, реалізації планів, проектів підприєм-

ства.  

Мотив і стимул спонукає працівника до дій. 

Але, ці поняття не тотожні, вони відрізняються між 

собою. В основі правового стимулу лежать зовні-

шні чинники. У трудових відносинах це будуть ві-

дповідні нормативні акти, що встановлюють мате-

ріальні і нематеріальні винагороди для працівників. 

Мотив теж спонукає працівника до дій, але в його 

основі може бути як правовий стимул (підвищення 

у посаді, підвищення посадового окладу, виплата 

премії, отримання доплат та надбавок та ін.), так і 

особисті причини (цінності, інтереси, відповідаль-

ність, почуття обов’язку, самоствердження тощо). 

За твердженням С.В. Мірошнік, правові сти-

мули являють собою найсильніший важіль мотива-

ційного тиску, найважливіший засіб виховання су-

часної людини. Правове стимулювання є ефектив-

ним інструментом державного управління, 

способом вирішення існуючих економічних і соці-

альних проблем [3, с. 4-5]. 

Завданням роботодавця, який стимулює праці-

вників полягає в тому, щоб стимул зумовив виник-

нення мотиву у працівника, тобто спонукальної 

причини, яка відповідала його потребам. Тільки у 

такому разі працівники будуть заінтересовані в 

ефективному виконанню своєї трудової функції.  

Отже, правовий стимул перетворюється на мо-

тив, лише коли він усвідомлений працівником, 

сприйнятий ним. Не всі правові стимули можуть 

вплинути на поведінку працівника. Тому дуже важ-

ливо, щоб на підприємствах при встановленні сис-

теми стимулювання працівників враховували поро-

гові значення правових стимулів, за допомогою 

яких можна буде подолати байдужість працівника і 

спричинити бажану реакцію, зокрема правомірну 

поведінку, що призведе до якісних результатів 

праці.  
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TYPES OF THE EMPLOYER'S MATERIAL RESPONSIBILITY TO THE EMPLOYEE 

 

Аннотация: 

В данной статье рассматриваются вопросы о возмещении материального вреда работодателем ра-

ботнику. Так же рассматриваются виды материальной ответственности работодателей перед со-

трудниками организации. 

Abstract:  

This article deals with issues of compensation for material damage by the employer to the employee. The 

types of material liability of employers to employees of the organization are also considered. 

 


