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Важливу роль в забезпеченні ефективної роботи будь-якого підприємства грає 
кадровий потенціал і ефективність його використання. Основним чинником впливу на 
ефективність використання кадрового потенціалу на підприємствах є і залишається 
мотивація персоналу. Отже, проблема організації ефективного процесу мотивації 
персоналу для підвищення ефективності використання кадрового потенціалу 
підприємства є актуальним, що й зумовило вибір теми даного дослідження. 

Сьогодні існує потреба в створенні єдиної системи мотивації, яка буде орієнтована 
на збільшення кадрового потенціалу працівників та підвищення продуктивності праці 
персоналу з метою поліпшення показників діяльності підприємства. Мотивація 
допоможе повною мірою використовувати трудовий потенціал людини. Метою 
дослідження є формування основних положень мотивації персоналу як інструменту 
підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємств в сучасних 
умовах. 

В сучасних умовах функціонування і розвитку вітчизняної економіки персонал є 
головним ресурсом інноваційного виробництва, основним чинником, який формує 
систему економічних відносин і забезпечує підвищення конкурентоспроможності [1-2]. 
Мотивація є процесом, що відбувається в свідомості людини, спонукає її до певної 
поведінки, дій, націлює на певний результат [3]. 

Функція мотивації − одна з основних функцій управління − полягає в спонуканні 
персоналу до ефективної, сумлінній діяльності для досягнення цілей організації, тобто 
у визначенні потреб персоналу, розробці систем винагороди за виконувану роботу, 
використанні різних форм оплати праці, застосуванні стимулів до ефективної взаємодії 
суб'єктів спільної діяльності. Менеджер повинен розуміти, що ні прекрасно складені 
плани, ні зроблена структура організації самі по собі не спонукують людей до роботи. 
Функція мотивації покликано забезпечити високоякісне й сумлінне виконання членами 
організації своїх обов'язків. 

Підприємство на основі наявності мотиваційних ресурсів здійснює комплекс 
стимулюючих впливів на працівника. Працівник, у свою чергу, відчуваючи вплив з боку 
підприємства, аналізує й зіставляє його з наявними особистісними мотивами та 
інтересами. На основі такого зіставлення працівник активізує (деактивує) свої 
компетенції (повністю або частково) [4]. При формуванні й розвитку механізму 
мотивації сучасного підприємства доцільним представляється використання комплексу 
підходів, які забезпечать всебічне урахування мотивів діяльності робітників, цінності 
стимулів і чутливість до них, вплив різних факторів на мотивацію, що призведе до 
підвищення мотиваційної віддачі персоналу підприємства [5]. Основними положеннями 
мотивації персоналу як інструменту підвищення ефективності використання кадрового 
потенціалу підприємств в сучасних умовах є [3, 6-9]: 

1. Механізм визначення винагород має узгоджувати й поєднувати матеріальні
інтереси працівників зі стратегічними завданнями підприємства. Винагороди мають 
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орієнтувати працівника на отримання необхідних результатів, стимулювати трудову 
поведінку в напрямі досягнення стратегічних цілей і завдань. 

2. Відсутність чи обмаль соціальних гарантій для найманих працівників є однією з
основних причин слабкої мотивації та підвищеної плинності персоналу. У зв’язку з цим 
важливим завданням є формування його соціальної складової. 

3. В умовах соціально-економічної нестабільності, обмежених можливостей
підвищення заробітної плати й розширення соціальної складової використання 
керівництвом нематеріальних методів мотивування може бути ефективним засобом 
управління персоналом, підвищення трудової активності, формування стабільного 
кадрового складу та закріплення компетентних працівників на підприємстві. 

4. Важливе значення для ефективної мотивації персоналу має корпоративна
культура, відчуття причетності до підприємства, справедливе оцінювання, 
забезпечення рівних можливостей для професійного зростання та посадового 
просування, поінформованість працівників про діяльність підприємства тощо. 

5. Для забезпечення ефективної системи мотивування відповідні методи мають
ґрунтуватися на індивідуальному підході. Для цього варто знати, які потреби є 
домінантними для певної групи працівників та використовувати відповідні методи 
мотивування для забезпечення потрібної трудової поведінки і досягнення цілей. 

6. Важливим мотиваційним чинником є постановка працівникам чітких і
конкретних цілей. 

Таким чином, однією із запорук ефективного використання кадрового потенціалу 
підприємств – є оптимально підібраний комплекс мотиваторів. При постійному 
вдосконаленні мотиваційного механізму, керівництво може досягти максимальних 
результатів.  
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