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ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ:СУТНІСТЬ І ПІДХОДИ ДО
ОЦІНЮВАННЯ

Як відомо, мотиваційний процес підприємства передбачає спонукання його
працівників на дії, які сприяють досягненню цілей організації та задоволенню їх
особистих потреб. Основна його мета зводиться до використання дієвих стимулів, які є
потенційною винагородою працівників за виконання поставлених завдань, досягнення
цілей [1]. У своїй сукупності вони формують систему стимулювання працівників.

У сучасних наукових дослідженнях за проблемою усе частіше згадується поняття
надлишкового стимулювання. Воно виникає тоді, коли менеджерам не доводиться
приймати раціональних управлінських рішень та здійснювати альтернативний вибір [2,
с.34]. Їх поведінка стає наперед запрограмованою, завдяки дії вдалих стимулів та
інформаційному перевантаженню.

Досліджуючи надлишкове стимулювання слід відзначити наступне. Не усі
категорії працівників здатні його відчути. Зокрема, у працівників із сильною
внутрішньою мотивацією до професійного зростання, створення додаткового
стимулювання погіршує досягнення та результати праці. І навпаки, у працівників із
незначною внутрішньою мотивацією надмірне стимулювання збільшує прагнення
працівників до діяльності [3]. У даному контексті проблемним питанням стає
визначення рівня внутрішньої мотивації працівників.

Під внутрішньою мотивацією у науковій літературі розуміють прагнення
працівника виконати певну діяльність, що виникає внаслідок його психофізіологічних
особливостей, менталітету, рівня освіти, кваліфікації, професійних навичок, віку,
сімейного стану, а не стимулів зовнішнього середовища впливу на нього.

Визначення рівня внутрішньої мотивації можна здійснити, зосередившись на двох
основних його рівнях: високому та низькому. Високий рівень внутрішньої мотивації
працівників означає можливість зниження рівня їх стимулювання зі сторони
керівництва підприємством в умовах інноваційної діяльності і навпаки.

Їх значення пропонуємо поставити у залежність від двох параметрів впливу на
трудову діяльність працівників: істотність внутрішньої винагороди для працівника
(задоволення соціальних потреб, можливість самовираження, задоволення від
спілкування тощо) і рівня задоволення потреб. Кожний із них може набувати трьох
значень: високого, середнього і низького. Визначення рівня внутрішньої мотивації у
залежності від отриманого рівня досліджуваних параметрів слід здійснювати за
допомогою спеціально розробленої матриці. Оцінювання ж стану обох чинників
рекомендованої матриці доцільно здійснити самими працівниками у процесі їх
атестації чи експертного оцінювання (опитування, анкетування, співбесіди тощо).
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