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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Продовження процесу транс�
формації суспільно�економічних
відносин в країні, реформування
інституціонального устрою дер�
жави зумовлює розвиток теорети�
ко�методологічного підгрунтя для
формування інструментарію та ме�
ханізмів, здатних забезпечити від�
повідну динаміку змін інституціо�
нальної архітектоніки. Одним з на�
прямів наукового пошуку щодо роз�
будови ефективної моделі розвитку
суспільно�економічних відносин є
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У статті розглянуто деякі аспекти ефективного функціонування

мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населен5

ня. Стаття містить пропозиції щодо можливих напрямів розбудови

інституціонального середовища, здатного забезпечити сприятливі
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осмислення місця та ролі потенцій�
них можливостей як держави у
цілому, так її окремих систем. Про�
цес використання потенціалу при
порівнянні з процесом його форму�
вання не вимагає від суспільства та
держави порівняльно великого на�
пруження сил та засобів, які залу�
чаються до відповідної дії. Наявні
потенції вимагають лише сприятли�
вих умов щодо їх реалізації. Ефек�
тивне використання наявного по�
тенціалу створює передумови для
подальшого розвитку системи в ці�
лому.

В умовах прискореного розвит�
ку науки, техніки і технологій, гло�
балізації економічних процесів, до�
ступності капіталу, широкого асор�
тименту засобів і предметів праці
важко переоцінити значення тру�
дових професійних, творчих, кому�
нікаційних та інших здібностей
працівників. У ринкових умовах
функціонування саме трудовий по�
тенціал підприємств визнають од�
ним із ключових ресурсів економі�
ки, від ефективного використання
якого на мікрорівні залежить ефек�
тивність використання активів
підприємства, на макрорівні еконо�
мічний розвиток держави.

Розуміння суб'єктом владних
відносин значущості для економі�
ки держави наявності критичної
маси всебічно освічених, високок�
валіфікованих і мобільних праців�
ників виступає своєрідним каталі�
затором до подальшого суспільно�
го розвитку. Значення трудового
потенціалу як важливого чинника
соціально�економічного розвитку
України зумовлене багатогранні�
стю його функцій, які він відіграє,
та стратегічними завданнями дер�
жави щодо підвищення добробуту
громадян України на коротко�, се�
редньо� та довгострокову перспек�
тиву.

Подолавши тривалу, системну
економічну кризу перехідного пе�
ріоду, українське суспільство сьо�
годні відчуває гостру потребу в
зміні як тактичних, так і стратегіч�
них завдань державної політики
розвитку трудового потенціалу.
Тому питання, що безпосередньо
пов'язані з формуванням науково�
го підгрунтя щодо проблеми збере�
ження й розвитку трудового потен�
ціалу України, змістовно�методо�
логічного наповнення його основ�
них категорій є актуальним завдан�
ням у контексті розвитку націо�
нальної економіки, підвищення її
конкурентоспроможності та забез�
печення сталого зростання добро�
буту людей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенню питання підвищення
ефективності використання трудо�
вого потенціалу було присвячено
досить велика кількість наукових
досліджень. Проблеми формування
і реалізації трудового потенціалу
активно досліджуються українсь�
кими економістами, демографами:
Долішнім М.І., Зліпком С.М., Вовка�
ничем С.Й., Писаренко С.М., Пітю�
личем М.І., Бондарем І.К., Міклов�
дою В.П., які розробили теоретичні
питання формування якості соці�
ально�трудового потенціалу. В де�
що іншому напрямі досліджують де�
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мографічні та економічні аспекти
трудового потенціалу вчені Пирож�
ков С.І., Богиня Д.П. Значні досяг�
нення в дослідженні проблем зайня�
тості та ринку праці викладені в ро�
ботах Ліанової Е.М., Онікієнка В.В.,
Онищенка В.П., Бандура С.І. Саєн�
ка Ю.І. Питання підвищення ефек�
тивності виробництва у зв'язку з
поліпшенням використання людсь�
кого фактору розглядалось у пра�
цях російських вчених�економістів:
Вєчканової Г.С., ГорєловаМ.А.,
Маслової І.С., а також українських:
Борщевського П.П., Краснова
Ю.М., Фторова Г.С.

На державному рівні проблема
ефективності використання трудо�
вого потенціалу знайшла своє
відображення у багатьох норма�
тивно�правових документах та
програмах розвитку. Наприклад,
Проект Концепції Загальнодер�
жавної цільової соціальної програ�
ми "Збереження і розвиток трудо�
вого потенціалу України на 2008—
2017 роки", який було опрацьова�
но Міністерством економіки Украї�
ни на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від
13.06.2007р. N404�р "Про проведен�
ня другого Всеукраїнського фору�
му "Збереження і розвиток трудо�
вого потенціалу", визначає збере�
ження і розвиток трудового потен�
ціалу України як стратегічне зав�
дання сталого розвитку України
[1].

Програма економічних реформ
на 2010—2014 роки "Заможне сус�
пільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава",
яка була розроблена Комітетом з
економічних реформ при Прези�
дентові України та введена в дію
Розпорядженням Кабінету Мініст�
рів України від 23 червня 2010 р.
№1724�р "Про виконання Програ�
ми економічних реформ на 2010—
2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка,
ефективна влада", охоплює широ�
кий набір стратегічних перетво�
рень, метою яких є побудова сучас�
ної, стійкої, відкритої й конку�
рентоспроможної у світовому мас�
штабі економіки, формування про�
фесійної й ефективної системи
державного управління, і зрештою
— на підвищення добробуту украї�
нських громадян [2]. Виконання
цього стратегічного напряму роз�
витку суспільно�економічних від�
носин неможливо уявити без про�
ведення радикальної перебудови
всієї інституційної системи, зокре�
ма системи управління трудовими
ресурсами країни.

Разом з тим, питання збережен�
ня і розвитку трудового потенціа�
лу розглядались переважно у ме�

жах економічної наукової думки,
що дещо звужувало їх змістовне
наповнення. Дослідження пробле�
ми формування та використання
трудового потенціалу відбувалось,
як правило, на мікрорівні, що при�
вело не лише до економічних втрат
через уповільнення динаміки роз�
витку суспільно�економічних
відносин, а й до викривлення тео�
ретико�методологічного підгрунтя
на якому були розбудовані від�
повідні дослідження.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА

СТАТТЯ
Питання розбудови мотивацій�

ного механізму стимулювання тру�
дової активності населення знайш�
ли своє відображення переважно у
межах економічної наукової дум�
ки. Окремі аспекти мотиваційного
механізму розглядаються у про�
мисловій соціології, педагогіці та
психології. Разом з тим, у науковій
літературі бракує досліджень, по�
в'язаних з формуванням теорети�
ко�методологічного підгрунтя
щодо вирішення проблеми збере�
ження й розвитку трудового потен�
ціалу країни. Такий стан зумовле�
ний відсутністю у межах вищенаве�
дених наук інструментарію комп�
лексної дії, здатного забезпечити
всебічне дослідження порушеного
питання. Наука державного управ�
ління має універсальний характер,
що зумовлює її здатність до глибо�
кого аналізу проблеми збереження
й розвитку трудового потенціалу
країни з прийняттям до уваги як
економічної, так й соціальної скла�
дових відповідної системи. Сучас�
ний стан розвитку науки державно�
го управління свідчить про від�
сутність системної уваги з боку фа�
хівців до питання державного уп�
равління процесом формування,
використання та розвитку трудово�
го потенціалу країни. Цей напрям
наукової роботи визначає досить
багато векторів теоретичних досл�
іджень. Одним з таких напрямів є
обгрунтування теоретико�методо�
логічної бази для розбудови моти�
ваційного механізму стимулювання
трудової активності населення. В
цьому контексті дослідження умов
ефективного функціонування мо�
тиваційного механізму стимулю�
вання трудової активності населен�
ня та практичних кроків щодо під�
вищення його дієвості є необхідним
та важливим кроком на шляху до
вдосконалення існуючої моделі
державного регулювання процесів
формування, використання та роз�
витку трудового потенціалу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ (ПОСТАНОВКА

ЗАВДАННЯ)
Визначити можливі напрями

діяльності суб'єктів державного
управління в контексті формуван�
ня мотиваційних утворень особис�
тості до використання наявного в
неї трудового потенціалу та опра�
цювати пропозиції щодо підвищен�
ня ефективності функціонування
мотиваційного механізму стимулю�
вання трудової активності населен�
ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Питання ефективності дії сис�
теми стимулювання праці пов'яза�
не з її відповідністю рівню розвит�
ку продуктивних сил, який є ре�
зультатом функціонування відпов�
ідної суспільно�економічної систе�
ми. Швидка рефлексія суб'єкта
формування системи стимулюван�
ня трудової активності на зміну
суспільних відносин є однією з го�
ловних умов результативного впли�
ву на виробництво, економічні й
соціальні показники діяльності
підприємств (держави). На думку
професора Кузьмина О.Є., система
стимулювання праці складається з
різноманітних взаємодоповню�
вальних спонукальних стимулів,
пов'язаних єдиним процесом ство�
рення зацікавленості у здійсненні
трудової діяльності [3, с. 207]. Се�
ред основних принципів розроб�
лення та функціонування системи
стимулювання праці на рівні орган�
ізації О.І. Тивончук визначила [4]:

— комплексність — всебічне вра�
хування інтересів працівників, вико�
ристання широкого набору стимулів
(матеріальних, моральних тощо);

— збалансованість — взаємне
узгодження елементів системи сти�
мулювання;

— стабільність — надання сти�
мулюванню праці в інноваційному
процесі постійного характеру, а не
одиничної чи тимчасової акції;
організаційне регламентування у
вигляді положень, інструкцій, пра�
вил тощо;

— справедливість та прозорість
— система стимулювання повинна
визнаватися справедливою співро�
бітниками підприємства та забезпе�
чувати об'єктивну оцінку резуль�
татів та ставлення до праці;

— економічна доцільність — за�
безпечення випереджальних темпів
зростання продуктивності праці
порівняно з темпами зростання за�
робітної плати;

— гнучкість та адаптивність —
адекватне реагування на зміни
внутрішнього та зовнішнього сере�
довища організації.
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Ці принципи розбудови систе�
ми стимулювання трудової актив�
ності є універсальними з огляду на
можливість їх застосування не за�
лежно від рівня впровадження, а
тому можуть бути прийняти суб�
'єктами державного управління
при організації відповідного напря�
му роботи. Крім того, при опрацю�
ванні напрямів удосконалення мо�
тиваційного механізму стимулю�
вання трудової активності населен�
ня, слід звернути увагу на такі ас�
пекти його функціонування:

— механізм стимулювання по�
винен відповідати кінцевій меті
діяльності суб'єкту стимулюючого
впливу та грунтуватися на інтере�
сах об'єкту такого впливу;

— розбудова системи стимулів
повинна відбуватися з прийняттям
до уваги стану розвитку соціально�
економічних, суспільно�політич�
них, організаційно�технічних й
інших умов функціонування об�
'єкта стимулюючого впливу;

— механізм стимулювання тру�
дової активності перебуває у стадії
постійної трансформації, що зу�
мовлює з часом втрату ефектив�
ності дії окремих груп стимулів;

— розбудова умов формування
мотиваційних утворень особис�
тості повинна відбуватися через
систему стимулюючих впливів дер�
жави на функціонування діяльності
відповідних галузей виробництва,
тобто суб'єкти державного управ�
ління сприяють формуванню тако�
го середовища яке забезпечує ба�
ланс між інтересами індивіда та ви�
робника;

— система стимулювання праці
повинна бути конкурентоспромож�
ною у порівнянні з відповідними си�
стемами інших держав та забезпе�
чувати взаємопов'язаний (взаємо�
обумовлений) розвиток всіх еле�
ментів такої системи: суспільства,
держави, організації та індивіда.

Крім того, слід звернути увагу на
необхідність розмежування між со�
бою системи та механізму мотивації
[5]. Система мотивації праці включає
ланки в яких мотиви групуються за
їх ознаками. Зазвичай виділяють три
основні групи мотивів: матеріально�
го характеру, соціального та духов�
но�інтелектуального. Проте у нау�
ковій літературі можна зустріти й
іншу класифікацію складових еле�
ментів системи мотивації праці за
відповідними групами, а саме: групи
соціальних, колективістських, про�
цесуальних матеріальних мотивів та
мотивів самореалізації [6]. Вважає�
мо, що система мотивації праці існує
незалежно від періоду та конкретної
соціально�економічної ситуації,
тобто її параметри є сталими та не�
змінними у часі.

На відміну від системи моти�
вації, механізм мотивації праці у
своєму концептуальному значенні
не набув широкого обговорення се�
ред науковців. Хоча майже будь�
яке наукове дослідження соціаль�
но�психологічного та економічно�
го спрямувань тим чи іншим боком
торкається механізмів стимулю�
вання трудової активності грома�
дян. Механізм мотивації праці є ре�
зультатом діалектичної єдності
соціальних, економічних, мораль�
них засобів, які спонукають до
праці. Питання формування тако�
го механізму, вдосконалення його
дії виходять за рамки окремого на�
пряму виключно економічної або
психологічної думки. Тому осмис�
лення сутності мотиваційного ме�
ханізму стимулювання трудової
активності громадян, дослідження
умов його ефективного функціону�
вання та особливостей впливу по�
винно відбуватися за допомогою
інструментарію науки державного
управління як науки яка, має ком�
плексний характер та відповідне
практичне спрямування.

Наведені вище аспекти функціо�
нування мотиваційного механізму
стимулювання трудової активності
населення не є вичерпаними, а тому
визначення всіх можливих напрямів
впливу на формування інтересів та
потреб учасників виробничих відно�
син не видається можливим. Крім
того, ці аспекти мають загальний ха�
рактер в контексті їх відповідності
як мотивуючій (формування потреб
особистості), так і стимулюючий
(формуванні умов реалізації потреб)
складовій відповідного механізму.
Разом з тим, вирішення протиріччя
між індивідуальною власністю люди�
ни на наявний в неї трудовий потен�
ціал та суспільною участю у його
формуванні в контексті необхідності
розбудови ефективно діючого моти�
ваційного механізму стимулювання
трудової активності населення може
відбуватися через активну участь
держави у формуванні відповідної
системи стимулювання (управління
інституціональним середовищем у
межах якого відбувається форму�
вання мотивів особистості).

ВИСНОВОК
Керуючий вплив суб'єкта дер�

жавного управління на формуван�
ня стимулюючих факторів, що ма�
ють впливати, мотивувати праців�
ників на певні дії може відбуватися
через планування та впровадження
таких заходів.

1. Суспільство повинно забез�
печити формування умов інституц�
іонального розвитку держави, які
гарантують ефективну взаємодію
економічної та політичної складо�

вих у межах механізму функціону�
вання держави. Метою діяльності
такої взаємодії повинно стати
інституціональне середовище, яке
забезпечує сприятливі умови для
формування мотиваційних утво�
рень особистості щодо максималь�
ного використання наявного в неї
трудового потенціалу. Серед мож�
ливих кроків за цим напрямом
діяльності можуть бути такі:

— подолання подвійної приро�
ди інституціональної структури
(забезпечення відповідності стану
інституціонального середовища
рівню розвитку продуктивних сил),
тобто узгодження задекларованих
норм та правил поведінки учасників
суспільно�економічних відносин з
реальними потребами об'єктів уп�
равлінського впливу;

— забезпечення формування
підстав для прийняття управлінсь�
ких рішень органами державної
влади виключно відповідно до по�
треб всієї суспільно�економічної
системи, а не запитів окремих її
елементів (мінімізація політичного
тиску на функціонування економі�
чної системи);

— подолання тенденції у закрі�
пленні суспільної думки щодо не�
можливості впливу громадськості
на процес прийняття управлінських
рішень органами державної влади
(зміна парадигми трудова ак�
тивність людей для забезпечення
функціонування держави на систе�
му поглядів — держава для забез�
печення трудової активності лю�
дей);

— недопущення викривлення
суспільно�економічних відносин
під тиском окремих політичних сил,
прихильниками дій яких є доволі
обмежена за кількістю група насе�
лення;

— інституціональне середови�
ще повинно спонукати суб'єктів
стимулюючого впливу, які здійсню�
ють свою діяльність на мікрорівні,
до розбудови дієвої системи стиму�
лювання праці (заохочення органі�
зацій до подальшого економічного
розвитку).

2. З огляду на необхідність
участі держави у процесі форму�
вання умов для реалізації прагнен�
ня індивіда до максимального вико�
ристання власного трудового по�
тенціалу та його безперервного
розвитку, в контексті пошуку опти�
мальної моделі поєднання зусиль
мотивуючого та стимулюючого
впливів (баланс мотивів та стиму�
лів) суб'єктів управлінських відно�
син, вважаємо за доцільне розгля�
нути такі можливі напрями діяль�
ності:

— забезпечити такий перероз�
поділ суспільного блага, який, з од�
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ного боку, відповідає уявленням
суспільства про його справед�
ливість, а з іншого — сприяє еко�
номічній активності населення (от�
римання частки суспільного блага
не повинно перешкоджати проце�
су становлення мотивів до реалі�
зації особистістю власного трудо�
вого потенціалу);

— встановити норми та прави�
ла поведінки суб'єктів господарю�
вання щодо умов використання
трудових можливостей громадян
таким чином, щоб учасники вироб�
ничих відносин мали можливість
залучати додаткову частку праці
від використання трудового потен�
ціалу робітника, а його власник мав
бажання щодо його використання
(система матеріального стимулю�
вання повинна сприяти мотивації
особистості щодо використання
трудового потенціалу у межах ви�
робничих відносин);

— встановлений рівень заробі�
тної плати повинен забезпечувати
наявність можливості у особи, яка
бере участь у трудових відносинах,
придбати бажаний обсяг відповід�
ного блага (встановлення обгрун�
тованого балансу між працею та
компенсацією за її використання),
тобто працююча людина повинна
мати можливість придбати соціаль�
но необхідний перелік благ з прий�
няттям до уваги можливих виплат
пов'язаних з виконанням кредит�
них зобов'язань;

— забезпечення розвитку бан�
ківської сфери за напрямом віднов�
лення дії кредитної системи (сис�
тема кредитування повинна заохо�
чувати громадян до споживання
товарів і послуг з одночасним спо�
нуканням до збільшення частки ре�
алізації трудового потенціалу);
сприяння фінансовій доступності
кредитних запозичень (зниження
відсоткової ставки по кредитах) з
одночасним підвищенням рівня
відповідальності позичальника;

— розглянути можливість ви�
користання зв'язку між основними
показниками економічного і соц�
іального рівнів розвитку країни та
середнім рівнем заробітної плати
для обрахування погодинної вар�
тості робочої сили (ставка пого�
динної оплати праці повинна виз�
начатися в залежності від макро�
економічних показників соціально�
економічного розвитку);

— підвищення рівня конкурен�
тоспроможності трудових ресурсів
країни в контексті розвитку їх які�
сної складової (рівень освіти; стан
здоров'я; соціально�психологічний
стан тощо) з метою розвитку тру�
дових можливостей людини, тобто
більше трудовий потенціал особи�
стості — більша вірогідність винек�

нення бажання до його викорис�
тання;

— підвищення рівня конкурен�
тоспроможності суб'єктів стиму�
люючого впливу, що здійснюють
свою діяльність на мікрорівні
(сприяння використанню новітніх
технологій, розширення номенкла�
тури товарів та послуг, підвищен�
ня якості кінцевого продукту тощо)
з метою формування в організації
стійкого попиту на додаткові тру�
дові можливості;

— заохочення суб'єктів господа�
рювання всіх форм власності до
впровадження гнучких графіків ро�
боти в організації, тобто, з одного
боку, надати можливості носію тру�
дового потенціалу використати тру�
дові можливості у межах постійно�
го місця роботи, а з іншого — ство�
рити умови для підприємства, яке
надає такі можливості своїм праців�
никам (формування державного за�
мовлення на закупівлю відповідних
товарів та послуг, вироблення яких
обумовлено використанням відпові�
дного механізму стимулювання тру�
дової активності тощо);

— забезпечення ефективності
дії системи профорієнтаційної ро�
боти (вибір виду професійної
діяльності, який відповідає здібно�
стям та нахилам особистості обу�
мовлює зростання її бажання до
використання трудового потенціа�
лу у повному обсязі);

— сприяння становленню та
розвитку системи безперервної ос�
віти (професійне зростання особи�
стості обумовлює бажання до ви�
користання нового знання у прак�
тичній сфері діяльності).

Безумовно, наведений вище пе�
релік не є вичерпаним з огляду на
тривання процесу формування та
розвитку мотиваційного механізму
стимулювання трудової активності
населення але запропоновані до роз�
гляду заходи можуть бути корисни�
ми в контексті опрацювання відпо�
відного напряму державної політи�
ки.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ

НАПРЯМУ
Проблема формування та впро�

вадження стимулюючих факторів
щодо підвищення рівня зацікавле�
ності носіїв трудового потенціалу
до максимального його викорис�
тання належить до числа тих, котрі
не бувають вирішеними до кінця,
оскільки мотивація як біологічний
і психологічний механізм — одна�
ково актуальна для будь�якого ста�
ну розвитку економіки, займаючи
місце "постійної" проблеми в еко�
номічній науці і практиці держав�
ного управління. Розв'язання пи�

тань, пов'язаних з стимулюванням
трудової активності громадян на
державному (регіональному) рівні,
спонукає до подальшого розвитку
теоретико�методологічних засад
державного управління процесом
формування, використання та роз�
витку трудового потенціалу Украї�
ни. В цьому контексті цікавими та
перспективними напрямами дослі�
дження є визначення рівня готов�
ності громадян країни до підвищен�
ня ефективності використання
власного трудового потенціалу та
визначення головних суб'єктів цьо�
го процесу. Крім того, логічним
продовженням дослідження може
стати аналіз інституціональних
умов формування мотивів грома�
дян щодо трудової активності та
основних факторів, які її стриму�
ють. Вирішення цих питань може
стати черговим кроком до форму�
вання наукового підгрунтя щодо
проблеми збереження й розвитку
трудового потенціалу України.
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