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ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

Гуцан О.М. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

Сучасне підприємство не можливо уявити без одного з ключових його 

ресурсів – персоналу. Наукові дослідження автора в галузі мотивації свідчать, 

що формування методів стимулювання [1], використання в практичній 

діяльності сучасних тенденцій [2], оцінка еластичності мотивації працівника та 

розробка заходів щодо підвищення його рівня [3, 4] та інше [7], неможливо 

комплексно здійснити без вивчення фундаментальних принципів трудової 

мотивації. На погляд провідних дослідників виділяється шість базових 

принципів мотивації персоналу, сутність яких можливо розглядати наступним 

чином [5]: 1) полівмотивованість поведінки – на поведінку індивідуума 

одночасно впливає досить велика кількість факторів, які потрібно враховувати 

[6]; 2) ієрархічна організація мотивів – свідчить про те, що чим важливіша 

потреба для людини – тим вище ієрархія цього мотиву і тим бистріше він буде 

задоволений; 3) компенсаторні відносини – недостатнє отримання задоволення 

від одних мотивів може бути скомпенсоване отриманням іншої сукупності 

благ; 4) принцип справедливості – оцінювання рівнозначності обмінів між 

підприємством та персоною (в аспекті надані зусилля – отримана винагорода); 

5) принцип підкріплення – всі дія повинні бути підкріплені своїми результатами 

(якщо дії були про мотивовані – то виконуючі ідентичні дії в майбутньому 

людина буде впевнена в одержані ідентичних засобів); 6) динамічність 

мотивації – мотиви людини не є статичними та впливати на поведінку людини 

необхідно з урахуванням цього. Використання системи теоретико-методичних 

та практичних розробок мотиваційної науки в діяльність вітчизняних 

підприємств дозволить знайти біль ефективні напрямки їх розвитку. 
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