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В умовах ринкової економіки, мотивація персоналу є одним з 

найважливіших елементів в управлінні та розвитку сучасного підприємства, 

оскільки створює такі умови праці для кожного працівника, які дозволять йому 

максимально використати свій трудовий потенціал задля ефективного 

досягнення цілей підприємства [1]. 

Як основна функція менеджменту мотивація пов'язана з процесом 

спонукання підлеглих до діяльності через формування мотивів поведінки для 

досягнення особистих цілей і цілей організації [1-2]. 

Основною метою процесу мотивації є отримання максимальної віддачі 

від використання наявних людських ресурсів, що дозволяє підвищити загальну 

ефективність і прибутковість діяльності підприємства. Керівнику необхідно 

навчитися управляти можливостями і потенціалом кожного працівника 

підприємства [3-4]. Вміле використання мотивації допомагає керівникам 

розробляти способи досягнення максимальних результатів роботи підлеглих на 

основі чіткого уявлення про особливості їхньої поведінки [1]. 

На поведінку людей в процесі діяльності все більший вплив здійснює 

трудова мотивація, яка породжується самою працею, тобто її змістом, умовами, 

організацією трудового процесу, режимом праці тощо. Кожна людина має 

потребу у змістовній, цікавій, корисній роботі, пристойних умовах праці. Вона 

прагне до визначеності перспектив свого зростання. Кваліфікований працівник 

відчуває самоповагу, самоствердження, коли результати його роботи 

оцінюються високо як ним самим, так і суспільством [5-6]. 
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