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МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ 
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«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

Якісне функціонування підприємства напряму залежить від ефективного 
сприйняття працівником запропонованої системи мотивації, а отже і 
прихильності його до корпоративної системи цінностей. Дослідження систем 
мотивації та їх ефективності – є актуальними задачами. Дослідження різних 
аспектів мотивації робились як видатними вченими [1] так і автором [2]. 
Головним призначення проведенням системи заходів щодо моніторингу 
мотиваційної системи – це визначення ступеня ефективності існуючої системи 
та, у разі необхідності, запропонування відповідних теоретичних та практичних 
рекомендацій щодо її поліпшення. В рамках проведення моніторингу 
мотиваційних систем, в класичному розумінні, виділяють декілька етапів, які 
забезпечують успішність проведення зазначеного заходу [1]: 1) визначення 
проблемного напрямку, 2) створення відповідної групи з фахівців для 
подолання проблеми, 3) збір та аналіз відповідної інформації, 4) розробка 
системи рекомендацій щодо виявленої мотиваційної проблеми, 5) реалізація 
системи заходів та відповідних коригуючих дій, 6) дослідження ефективності 
системи заходів. Проведення системи заходів щодо мотиваційного моніторингу 
може бути покладено на: 1) компетентних співробітників компанії, 2) експертів 
з відповідної галузі, 3) залучення консалтингових чи аудиторських компаній. 

Використання в практичній діяльності підприємства та мотиваційних 
менеджерів заходів мотиваційного моніторингу, та дотримання відповідного 
алгоритму їх реалізації, дозволить підвищити ефективність всієї системи 
мотивації підприємства, оскільки дозволяють відслідковувати певні відхилення, 
та вносити вчасні корегуючи дії. 
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