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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ
ОСНОВ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Визначено основні принципи управління мотивуванням персоналу, які 
необхідно використовувати під час впровадження нових або коригування існуючих 
механізмів стимулювання; здійснено класифікацію методів управління мотивуванням 
персоналу підприємства.

Проблема мотивації персоналу- одна з ключових проблем управління 
підприємством. В умовах функціонування ринку, перед керівниками підприємств 
постає важливе завдання постійного удосконалення систем мотивації персоналу. 
Мотивація та її рівень залишається інтуїтивним знанням менеджерів, тому 
на сьогоднішній день є досить актуальним вивчення методологічних аспектів 
формування мотиваційних основ в управлінні персоналом.

Проблемам створення ефективної системи мотивації роботи, велику увагу 
приділяли зарубіжні вчені, такі як А. Маслоу, П. Друкер, Д. Нортон, Р. Каплан, Е. Хей, 
та                          Д. Парментер. В роботах цих авторів  розглянуті як змістовні, основні на 
структурі потреб та мотивів поведінки особистості, так і процесуальні, які вивчають 
вплив на мотивацію різних факторів середовища, теорії мотивації, а також принципи 
будови системи мотивації на підприємстві.

Практично у всій літературі з менеджменту розповідь про методи мотивації 
персоналу давно вже придбала канонічні форми і легко вписується в схему: змістовні 
теорії мотивації (теорія А. Маслоу, теорія Ф. Герцберга, теорія Д. Мак-Клелланда, 
теорія      К. Альдерфера), процесуальні теорії мотивації (теорія очікувань, теорія 
справедливості, теорія Л. Портера-Е. Лоулера, концепція партисипативного 
управління). Однак існуючі теорії мотивації, як показує практика, не допомагають у 
вирішенні реальних проблем мотивації персоналу, що виникають у керівників і, тим 
більше, в розробці гармонійної системи мотивації.

У спеціалізованій літературі з управління персоналом, мотиваційному 
менеджменту приділяється більша увага питанням мотивації персоналу, 
розглядаються і методи мотивації [1-13]. Однак у літературних джерелах не існує 
однозначного підходу до складу методів мотивації, вони часто утотожнюються з 
методами стимулювання персоналу [5,9,12], методи ж вивчення (діагностики) стану 
мотивації розглядаються лише окремими авторами [1,2,5,6]. 

У зв'язку з цим становить науковий інтерес дослідження існуючих методів 
мотивації, підходів до складу методів мотивації, що і є метою данної статті.

Як зазначають В. В. Травін, М. І. Магура, М. Б. Курбатова, ефективне 
управління, висока віддача від підлеглих неможливі без цілеспрямованого і вмілого 
впливу на мотивацію працівників, без технологічної системи стимулювання праці. Це 
передбачає, в першу чергу, правильний вибір методів стимулювання. Серед засобів, 
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які можуть використовуватися для впливу на мотивацію працівників, виділяють 
наступні: організація робіт; матеріальне стимулювання; моральне стимулювання; 
постановка цілей; оцінка і контроль; інформування; практика управління; заходи 
дисциплінарного впливу; звернення до найбільш значущих для працівника цінностям 
[9 c .63, 65]. 

Т. О. Соломанідіна, В. Г. Соломанідін досить докладно розглядають 
адміністративні методи, використовувані для мотивації персоналу. При цьому 
ідеальною для мотивації, з погляду авторів, є посадова інструкція, що дозволяє 
співробітникові ефективно виконувати свої обов'язки і взаємодіяти з необхідним 
колом посадових осіб, маючи чіткі критерії своїх прав, обов'язків, параметрів оцінки 
діяльності та ступеня відповідальності за виконання. До числа адміністративних 
методів, що дозволяють здійснювати мотивацію персоналу, автори відносять 
наступні: програма розвитку персоналу, положення про адаптацію персоналу, 
положення про оцінку та атестації персоналу, положення про роботу з молодими 
фахівцями, положення про формування та підготовки резерву, положення про 
комісію з трудових спорів та порядок розгляду нею індивідуальних трудових спорів 
працівників підприємства і т.д. [8].

С. А. Шапіро в книзі "Мотивація" розглядає стимулювання праці як зовнішнє 
стимулювання, елемент трудової ситуації, що впливає на поведінку людини у сфері 
праці, матеріальну оболонку мотивації персоналу, відзначаючи при цьому, що 
одночасно воно несе в собі і нематеріальну навантаження, що дозволяє працівнику 
реалізувати себе як особистість і працівника одночасно. При цьому автор виділяє 
декілька груп стимулів, використовуваних для впливу на працівників, спонукання 
їх до певних дій. До першої групи стимулів відносяться: грошові - заробітна плата, 
премії і т.д. і негрошові - путівки, безкоштовне лікування, медичне обслуговування, 
страхування і т.д. До другої групи належать соціальні (престижність праці, можливість 
професійного і службового зростання); моральні (повага з боку оточуючих і нагороди; 
творчі - можливість самовдосконалення та самореалізації) [12 c. 86-87].

Широку класифікацію методів мотивації призводить В. П. Сладкевич [7 с. 
76]. Мотиваційні методи він класифікує по об'єктах мотивації, використовуваним 
стимулам, видам потреб, спрямованості:

- по об'єктах мотивації розглядаються методи, спрямовані 
на      колектив, окремих співробітників, жінок, початківців співробітників, 
досвідчених фахівців; 

- в залежності від стимулів виділяються економічні методи 
та неекономічні методи, що підрозділяються, у свою чергу, на організаційні 
та морально-психологічні. 

Організаційні методи включають: участь у справах організації, мотивацію 
перспективою, делегування завдань і повноважень, мотивацію збагаченням змісту 
праці та ін. 

До групи морально-психологічні методів відносяться: похвала, схвалення, 
підтримка, осуд, визнання заслуг, повагу і довіру. 

У складі економічних методів розглядаються: заробітна плата, премії, 
матеріальна допомога, позики, участь у прибутку, грошові винагороди; 

- за видами потреб (згідно теорії А. Маслоу) наводяться 
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методи, за допомогою яких менеджери можуть задовольнити потреби 
підлеглих під час трудового процесу; 

- в залежності від спрямованості дій працівників (згідно 
теорії підкріплення) розглядаються методи позитивного підкріплення 
(заохочуються дії, що мають позитивну спрямованість); 

- негативного підкріплення (заохочується відсутність дій з 
негативною спрямованістю); 

- гасіння дій (відсутність підкріплення негативних і 
позитивних дій); 

- покарання (припинення негативних дій).
Е. А. Уткін акцентує увагу на інноваційних методах мотивації, до числа 

яких відносить: соціальні (турбота про дітей співробітників, допомога в отриманні 
освіти дітьми співробітників, використання «плаваючого графіка» роботи для 
співробітників з дітьми, програми юридичної підтримки співробітників); пов'язані 
з професійною діяльністю на підприємстві (оплата переїздів співробітників, оплата 
навчання співробітників); непрямі (створення сприятливого внутрішнього клімату, 
забезпечення ефективного зв'язку між менеджером і підлеглими) [10 c. 227-229].

Хміль Ф.І. зауважує, що "організаційно-виробниче" планування дає змогу 
розробити систему визначальних показників, які застосовуються в усіх напрямах 
діяльності підприємства [13, с. 101]. Необхідно розробити сучасну методологію 
внутрішньовиробничого планування. Це дасть змогу підприємству вийти на 
внутрішній та світовий ринки та задовольнити потреби персоналу.

Ще одним елементом економічних методів мотивування персоналу є ринкове 
ціноутворення, що врегульовує товарно-грошові відносини та є невід'ємною 
складовою у разі порівняння доходів і витрат, ціни і собівартості продукції [3, с. 572].

В управлінні персоналом значну роль відіграє фінансова та податкова 
політика підприємства. Фінансова політика відображає вплив внутрішніх і 
зовнішніх факторів та стосується всіх сторін економічної діяльності– виробничої, 
науково-технічної, матеріально-збутової. Система оподаткування має вирішувати 
такі завдання: сприяти діловій активності підприємства, зростанню виробництва, 
підвищенню зацікавленості робітників у результатах роботи, спонукати підприємства 
ефективно використовувати основні виробничі фонди, забезпечувати формування 
бюджету в обсязі, достатньому для фінансування витрат держави і виконання нею 
своїх функцій, скорочувати невиробничі витрати, мінімізувати виробничі запаси [11, 
с. 249].

Одним з основних методів мотивування трудової діяльності персоналу 
є заробітна плата, яка дає змогу регулювати матеріальні інтереси персоналу 
підприємства, використовувати різні системи заробітної плати, формувати потреби 
персоналу та забезпечувати зростання його життєвого рівня [3, с. 572].

Розглядаючи мотивацію і стимулювання трудової активності персоналу, 
О. В. Крушельницька виділяє три групи методів: адміністративні (метод батуга), 
економічні (метод пряника) і соціально-психологічні. До останніх автор відносить 
особистий приклад, соціальний захист, встановлення моральних санкцій і заохочень 
[4 c. 19-20].

Таким чином, комплексне використання економічних методів дасть змогу 
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підприємствам вижити в умовах сучасної фінансово-економічної кризи, щоб на них 
працювали висококваліфіковані працівники, мотивовані необхідною ефективною 
системою стимулювання, яка спрямовуватиме їх діяльність на досягнення цілей 
організації за допомогою ефективних методів. Найбільш дійовими визнано 
економічні методи.
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