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налагодження комунікацій, необхідно максимально розповсюдити 

інформацію про ваш товар та його основні якості, викликати інтерес 

до нового товару, визначити переваги вашої продукції порівняно з 

товарами-аналогами та висвітлити їх, для цього можна 

використовувати ряд засобів – реклама, паблік рилейшнз, 

стимулювання збуту, персональний продаж товару, зв’язки з 

громадськістю, канали комунікацій, інтегровані маркетингові 

комунікації. 

Отже, маркетинг, зокрема міжнародний і глобальний – це 

своєрідний двигун підприємництва, який сприяє реалізації інтересів як 

світового глобалізованого ринку, так і внутрішніх ринків і виробничо-

господарських систем національних економік, а також підприємств, 

які є безпосередніми учасниками міжнародного і глобального бізнесу. 

запропоновані етапи глобалізації маркетингової діяльності, в разі 

комплексного їх використання, гарантуватимуть підприємству 

стабільну діяльність на міжнародних ринках, забезпечення запитів 

споживачів, конкурентоспроможність, інформованість населення, 

підвищення рівня та іміджу своєї торгової марки, а отже стабільну і 

прибуткову діяльність на міжнародному ринку. 

Список літератури: 
1. Юрченко Н.Б. Особливості маркетингової стратегії діяльності 

підприємств в умовах глобалізації та необхідності енергозбереження / 

Н.Б.Юрченко // електронне наукове фахове видання "Ефективна 

економіка". — 2015. — № 11. — С. 32–39. 

СИСТЕМА ТА ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Марчук Л.С., аспірант  

кафедри організації виробництва та управління персоналом 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

Однією з головних проблем сучасного менеджменту є 

недосконалість організаційних структур управління, що призводить в 

свою чергу до відсутності чітких посадових зобов’язань, 

несвоєчасного забезпечення необхідною інформацією персоналу для 

прийняття якісних управлінських рішень та до спаду інтелектуального 

потенціалу підприємств в цілому. Тому необхідні нові, творчі знання 
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для розв’язання існуючої проблеми, а саме: покращення інноваційного 

розвитку промислових підприємств [1]. 

Для переходу на інноваційний шлях розвитку, перш за все, 

необхідне прагнення самого персоналу до нових знань та до 

впровадження їх в економічно-виробничому процесі. Важливу роль на 

цьому етапі відіграє мотивація і стимулювання працюючих, що 

поліпшує активність у пошуку нових ідей, нестандартних рішень, 

розвиває творчу атмосферу. Інновації в процесі творчої діяльності 

зазнають значних змін: зростання психологічних навантажень, заміна 

цінностей, світогляду населення, соціальних орієнтацій. Це змушує 

керівництво застосовувати нові морально-етичні та економічні 

стимули до підлеглих задля удосконалення творчої роботи та рівня 

мотивації. 

Отже, необхідно забезпечити промислові підприємства 

новітніми формами та засобами стимулювання для інтелектуалізації 

економіки. Як свідчить досвід структура творчих мотивів персоналу 

складається з наступних елементів [2]: досягнення та здобутки; 

різноманітність та цікавість роботи; фінансові мотиви; взаємна 

співпраця в колективі; похвала та визнання. 

Систему мотивації наглядно можна зобразити у вигляді схеми. 

 

Організаційна система управління 
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Рис. 1. Структура системи мотивації персоналу 

 

Варто зазначити, що люди, котрі безпосередньо займаються 

розробкою й впровадженням інновацій, відрізняються високим 

освітнім та інтелектуальним рівнем, аналітичним мисленням, 

самостійністю, незалежністю, підвищеним почуттям власної гідності, 

креативністю, саме тому для них важлива мотивація для досягнення 

кращих результатів. 
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Інноваційний шлях розвитку стане реальним, якщо 

інтелектуальна діяльність промислових підприємств буде не окремим 

заходом впровадження інноваційної продукції, а безперервним, 

стратегічним, орієнтованим процесом розробки, освоєння, продажу та 

оцінки ефективності інновацій. 

За результатами досліджень можна стверджувати про те, що на 

підприємствах існує велика кількість різноманітних методів 

стимулювання, але єдиного вірного не існує, тому методики необхідно 

поєднувати між собою для досягнення більш високих та ефективних 

результатів діяльності. 

Важливою задачею управлінців є робота з персоналом стосовно: 

виявлення мотиваційних переваг, сильних та слабких сторін індивіда; 

формування інноваційного та креативного мислення; генерації ідей; 

прагнення до постійного саморозвитку та самоосвіти; постійного 

підвищення кваліфікації, навичок, здібностей, компетенцій, рівня 

знань тощо [3]. 
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Внутрішній туризм стає важливішою сферою 

життєзабезпечення діяльності громадян, спрямованої на відновлення 


