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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ МОТИВУВАННЯ
ПРАЦІВНИКІВВ СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА І

ПРИНЦИПИ ЇХНЬОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Одним із найважливіших завдань менеджменту є створення механізму узгодження
функціонування підрозділів підприємства і досягнення самовіддачі працівників у
забезпеченні постійного покращання показників діяльності організації. Одним з його
елементів є система мотивування, яка дає змогу цілеспрямовано впливати на поведінку
людей відповідно до потреб організації До основних рис системи мотивування
працівників належать [1]:

· сприяння формуванню і досягненню суспільно значущих цілей організації і
завдяки цьому підтриманню рівноваги між економічними цілями та суспільною
відповідальністю підприємства;

· виконання функції комунікації між керівниками, власниками організації та її
працівниками. Мотивування стосується створення та підтримання взаємного
порозуміння між підприємством та окремими групами людей або всередині груп;

· система мотивації має дві сторони. Одна сторона стосується рівня, диференціації
структури та динаміки витрат на персонал, зокрема заробітної плати, створення
системи стимулів до праці. Друга пов'язана зі стилем управління, що
застосовується керівниками. Вона проявляється у поступовому переході від
авторитаризму до демократичного стилю..

Жодна дія людини не відбувається без мотивації. Тому для успішного керування
поведінкою людей у процесі їх діяльності дуже важливо встановити, чому саме люди
працюють, що викликає у них бажання і потребу працювати, творчо мислити,
розвиватись, прикладати зусилля для застосування нетрадиційних підходів у вирішенні
виробничо-господарських проблем. Отже, мотивація визначає пріоритети активності,
посилює бажану поведінку людини. Розуміння внутрішніх механізмів мотивації праці дає
змогу менеджерам виробити ефективну політику в сфері трудових відносин, створити
«режим найбільшого сприяння» для тих, хто справді хоче продуктивно працювати [2, 3].

До завдань побудови системи мотивування належать: формування в кожного
співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці, демократичних
підходів до керування персоналом із використанням сучасних методів мотивації; навчання
персоналу і керівного складу психологічним основам внутрішньофірмового спілкування
[4].

Незважаючи на те що між мотивацією і кінцевим результатом діяльності людини
немає однозначного зв'язку (це зумовлено впливом випадкових або суб'єктивних факторів
– здібності, емоційний стан, вплив третіх осіб тощо), ефективність управління значною
мірою залежить від того, наскільки адекватні стимулюючі заходи. Тому менеджер
повинен своєчасно вносити відповідні зміни у мотиваційний процес, зважаючи на зміну
структури потреб працівників. Головне завдання керівника — не в задоволенні всіх потреб
співробітників, а у створенні таких умов, за яких вони могли би задовольнити їх
самостійно [5].

Проведені дослідження дозволяють виділити три групи проблем формування
моделей мотивування на підприємстві:

· відсутність інформації про потреби працівників і дієвість застосування тих чи
інших методів впливу на них;



· постійна зміна потреб працівників;
· обмеженість фондів матеріального стимулювання працівників.
На переважній більшості вітчизняних підприємств використовувана модель

мотивування не є повністю інтегрованою у систему інформаційного забезпечення
управління підприємством. Мотивування працівників, здебільшого, має ситуаційний
характер і базується не на вивченні ретроспектив і актуальних потреб персоналу, а на
баченнях і переконаннях керівників підприємств, які приймають рішення про
застосування тих чи інших методів впливу на них. Як наслідок, ці системи, значною
мірою, є суб’єктивними.

Необґрунтованість величини фондів матеріального стимулювання працівників
підприємства спричинена відсутністю методик визначення граничних рівнів
матеріального стимулювання працівників. Щодо непоінформованості керівників
підприємств про характер зміни потреб працівників, то ця проблема зумовлена
відсутністю концепції формування і застосування моделей мотивування, а також тим, що
інструктивно-методичний інструментарій управління не зобов’язує конкретні підрозділи
підприємств або окремих працівників формувати бази даних про потреби працівників і
дієвість застосування тих чи інших методів впливу на них.

Принципами розв’язання вище виділених проблем є [6; 7; 8]:
· узгодження цілей підприємства, потреб працівників і способів їх реалізації;
· конкретність постановки завдань перед працівниками;
· надання працівникам можливості саморозвиватись;
· варіативність результатів діяльності;
· економічна ефективність застосування методів мотивування;
· відповідальність керівників підприємств за здійснений ними вплив на підлеглих;
· розвиток системи мотивування і готовність розробників системи мотивування до

формування і реалізації змін у цій системі;
· диференційованість у мотивуванні.
Дотримання таких принципів під час формування моделей мотивування суб’єктів

креативної діяльності дозволить, певною мірою, розв’язати проблеми, котрі виникають в
процесі формування системи мотивування на підприємстві.
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