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СУТНІСТЬ І РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  
 

На сучасному етапі розвитку економіки України проблема мотивації праці набуває важливого значення, оскільки 

вирішення завдань, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної 

спонукати працівників підприємств до ефективної діяльності. 

Підприємство може реалізувати свій потенціал до економічного зростання лише за умов ефективної мотивації. 

Недостатня ж мотивація на підприємстві може виступати стримуючим фактором до зростання показників ефективності його 

діяльності.  

В економічній літературі є різноманітність визначень поняття «мотивація». Досить поширеним є визначення мотивації 

як рушійної сили поведінки, як прагнення людиною активної дії з метою задоволення своїх потреб. Мотивацію визначають і 

як стан особи, що характеризує рівень активності і спрямованості дії людини в конкретній ситуації. При цьому мотив 

виступає як привід, причина, об’єктивна необхідність щось зробити, спонукання до певної дії. 

Мотивація – це процес спонукання працівників до ефективної діяльності для досягнення цілей підприємства (через 

задоволення потреб кожного працівника) [3]. 

Правомірним є твердження, що найактивніша роль у процесі мотивації належить потребам, інтересам, цінностям 

людини та зовнішнім факторам. З огляду на вищенаведене можна вже сформулювати більш деталізоване визначення 

мотивації. 

Мотивація — це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають 

поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей 

організації[2].  

Серед основних завдань  мотивації слід зазначити  формування в кожного працівника розуміння сутності і значення 

мотивації в процесі праці, формування в кожного керівника демократичних підходів до управління персоналом з 

використанням сучасних методів мотивації. 

Для вирішення цих завдань необхідний аналіз  процесу мотивації в організаціях,  індивідуальної і групової мотивації [1]. 

Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, 

що дозволяє підвищити загальну ефективність і прибутковість діяльності підприємства.  

У сучасних умовах задоволення різноманітних потреб та запитів працівників підприємств реалізується через велику 

кількість методів мотивації результативності діяльності, які можна поділити на три групи: 1)економічні (прямі) – відрядна 

оплата, почасова оплата, премії за раціоналізацію, участь у прибутках, оплата навчання, виплати за максимальне 

використання робочого часу; 2)економічні (непрямі) – пільгове харчування, доплати за стаж, пільгове користування жит- 

лом, транспортом; 3)негрошові – збагачення праці, гнучкість графіку роботи, охорона праці, програми підвищення якості 

праці, просування по службі, залучення до процесу прийняття  рішень, публічне визнання. 

Саме мотивація праці покликана сприяти формуванню працівника нового типу: ініціативного, заповзятливого, 

орієнтованого на максимальні досягнення в праці, здатного до творчої інноваційної діяльності 

За умов розвитку ринкових відносин мотивація праці є одним з найважливіших факторів, вміле використання якого 

може сприяти розв’язанню всього комплексу соціально-економічних проблем. Сьогодні з різних засобів мотивації праці 

застосовують тільки її окремі елементи – ця обставина наголошує на потребі створення цілісної системи мотивації праці 

персоналу, орієнтованої на розвиток трудового потенціалу працівників та результативність діяльності підприємства 

загалом [1]. 

Таким чином, саме мотивація та стимулювання праці володіють потужним позитивним потенціалом, дають змогу 

ефективно та економно використовувати всі види матеріальних ресурсів, дають можливість працівникам реалізувати себе 

як особистість і як фахівця та забезпечити в результаті найвищу ефективність праці персоналу. 

Отже, ефективне управління персоналом не можливе без використання найефективніших методів мотивації праці 

працівників  та способів впливу на поведінку персоналу, його трудову активність. 
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