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Систематизовано фактори, що впливають на розвиток механізму мотивації персо-
налу; визначено характер впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища ор-
ганізації на формування соціально-економічного механізму мотивації персоналу підпри-
ємства. 
 

Формування ефективного соціально-економічного механізму мо-
тивації персоналу підприємства є нагальною вимогою сьогодення. За-
раз такого механізму на більшості підприємств не існує, про це свід-
чить їх збитковість, значна плинність кадрів та інші негативні процеси, 
першопричиною яких є низький рівень задоволеності працею, низький 
рівень задоволення основних потреб працівників [1, с.80; 2, с.106]. З 
огляду на це тема дослідження є актуальною і має велике практичне 
значення. 

Вирішення цього питання потребує визначення системи факторів, 
що впливають на його формування, оцінку їх впливу, забезпечення 
позитивного впливу одних та зменшення негативного впливу інших. 

Проблема визначення факторів, які визначають поведінку люди-
ни, впливають на мотивацію персоналу та досягнення цілей підприєм-
ства і працівників, досліджувалась багатьма вітчизняними вченими: 
Д.Богиня , О.Єськов,  О.Здравомислов, А.Колот, І.Сорока [3-7] та ін., 
та зарубіжними: Дж. С.Адамс, В.Врум, К.Левін, Е.Лоулер, А.Маслоу, 
Л.Портер, Б.Скінер, Ф.Херцберг [8-14] та ін. Про важливість та актуа-
льність дослідження даного питання говорить велика кількість публі-
кацій (наприклад [15,16]). Однак, на нашу думку, постійні зміни в се-
редовищі та обумовлені ними зміни внутрішніх характеристик праців-
ника визначають необхідність подальшого дослідження, уточнення та 
доповнення переліку факторів, що впливають на трудову поведінку 
персоналу. 

Розглянемо основні фактори, що впливають на поведінку праців-
ника, виявлені у працях вітчизняних і зарубіжних вчених (таблиця).  

Як видно з таблиці, в змістовних і процесних теоріях ігнорується 
вплив середовища на трудову поведінку. Однак будь-яка організація 
знаходиться і функціонує в середовищі, здійснює постійний обмін з 
ним, забезпечуючи собі можливість виживання у цьому середовищі. З 
кожним роком керівництво вимушене рахуватися з все більшою кіль-
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кістю факторів зовнішнього середовища, які набувають глобального 
характеру.  Тому не можна говорити про систему факторів, що впли-
вають на трудову поведінку працівників і тим більше на механізм мо-
тивації персоналу, без включення до цієї системи факторів зовнішньо-
го середовища. Окремі фактори зовнішнього середовища, які детермі-
нують поведінку працівника, розглядаються в так званих теоріях „по-
ля” ( інакше – відносин).  
 

Узагальнення закономірностей трудової поведінки, представлених у теоріях мотивації 
 

Автор Теорія мотивації Закономірності трудової поведінки 
Змістовні теорії 

А.Маслоу [12] 
 

Теорія ієрархії 
потреб 

Людина діє під впливом незадоволених потреб 
п’ятьох рівнів. Потреби задовольняються послідо-
вно: вищі не будуть задоволені якщо не задоволені 
потреби нижчих рівнів 

Ф.Херцберг [14] Двофакторна тео-
рія 

Виділено в окремі групи фактори гігієни, пов’язані 
з оточуючим середовищем, і мотиваційні фактори, 
пов’язані з характером і сутністю роботи 

О.Здравомислов 
[5]  

Концепція мотивів 
трудової діяльнос-
ті 

Є декілька рівнів мотивів трудової діяльності: 
матеріальна зацікавленість в результатах праці, 
зміст праці, відносини у колективі, сенс праці 
Процесні теорії 

В.Врум [9] Теорія очікування Сила (ступінь) мотивації до праці залежить від 
оцінки людиною співвідношення результатів праці 
і витрачених зусиль скоригованої на справедли-
вість і значимість винагороди, а також на рівень 
задоволеності від роботи 

Дж.С.Адамс [8] Теорія неупере-
дженості (справед-
ливості) 

Люди суб'єктивно порівнюють отриману винаго-
роду з витраченими зусиллями, а також з винаго-
родою інших на такій посаді і відповідно корегу-
ють свою поведінку. 

Л.Портер, 
Е.Лоулер [11]  

Комплексна про-
цесна теорія 

Трудове зусилля і прагнення виконати роботу за-
лежать від привабливості, цінності винагороди, 
очікуваної за досягнення  трудової мети, оцінює 
вірогідність її реалізації і отримання винагороди 

Б.Скіннер [13] Теорія підкріплен-
ня 

Мотивація залежить від минулого досвіду людини, 
від наслідків їх дій в минулому. Головним є оцінка 
результатів діяльності працівника і правильне 
співвідношення моральних і матеріальних стимулів 

Теорії „ поля” ( відносин) 
К.Левін [10]  Теорія поля Поведінка людини  є функція особистісних факто-

рів і факторів оточення.  
Г.Літвін, 
Р.Стрінгер [17] 

Концепція органі-
заційного росту 

Ставлення до виробництва, людей, творчості та ін. 
формується під впливом організаційної культури, 
соціального середовища  

 

Хоча кожна з розглянутих теорій є обмеженою (розглядаються 
лише окремі елементи системи) і не дозволяє розробити дієвий ін-
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струментарій для регулювання відносин „працівник – підприємство”, 
поєднуючи їх, можна визначити систему факторів, що впливають на 
формування і розвиток соціально-економічного механізму мотивації 
персоналу підприємства.  

Таким чином, система факторів, що впливають на формування і 
розвиток соціально-економічного механізму мотивації персоналу під-
приємства, матиме наступний вигляд (рисунок).  
 

3 

2 

3 

1 

Рівень культури, 
ціннісні орієнтації 

Зміни у внутрішньому середовищі 

Зміни в зовнішньому середовищі 

Зміна в очікуваннях і 
вимогах ПРАЦІВНИКІВ до 
підприємства (щодо рівня 
оплати праці, умов праці, 
можливості задоволення 

потреб) 

Зміна в очікуваннях і 
вимогах ПІДПРИЄМСТВА 
до працівника (щодо знань, 

вмінь, навичок, якості 
праці, дисципліни, 

творчості) 

Потреби (зміна у ієрархії 
потреб, поява нових 
потреб, розвиток потреб) 

Інтереси (зміна у ієрархії 
інтересів, поява нових 
інтересів, їх розвиток) 

Цілі (поява нових цілей, 
зміни у ієрархії цілей) 
 

ФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ 
МОТИВАЦІЇ 

Технологічні 
фактори 

Економічні 
фактори 

Політичні 
фактори 

Соціокультурні 
фактори 

Зміна рівня 
мінімальної та 
середньої 

заробітної плати, 
рівня безробіття, 

інфляції  

Прийняття 
законів, зміни 

в 
законодавчих 

актах  

Зміни в системі 
цінностей, соціальних 

норм, ціннісних 
пріоритетів, рівня освіти 

та професійної 
підготовки населення 

 

Впровадження 
наукових 
досягнень, 
сучасних 

технологій у 
виробництво  

ПРАЦІВНИК 

Вік, стать, 
сімейний стан  

Рівень освіти, 
кваліфікація, 
досвід 

ПІДПРИЄМСТВО Життєвий 
цикл  

Стратегія 
розвитку  

Внутрішня 
політика  

 
Система факторів, що впливають на  формування і розвиток  

соціально-економічного механізму мотивації: 
1 – фактори, визначені згідно із змістовними теоріями; 2 – фактори, визначені згідно  з 
процесними теоріями; 3 – фактори, визначені згідно з теоріями „поля” (відносин). 

3 



Коммунальное хозяйство городов 

 

 363

На нашу думку, така система найбільш відповідає реальності, 
адже в ній враховано фактори, які визначають трудову поведінку, ви-
значені вченими різних напрямків (змістовних, процесних теорій мо-
тивації, та теорій „поля” (відносин)).  

Вказані вище фактори справляють значний вплив на формування і 
розвиток соціально-економічного механізму мотивації, сприяють його 
ефективному функціонуванню або порушують його роботу. 

Аналіз стану та рівня впливу даних факторів на соціально-
економічний механізм мотивації дозволить визначити резерви впливу 
на трудову поведінку персоналу з метою забезпечення гармонії інтере-
сів підприємства і працівників, розробити необхідні заходи щодо їх 
ефективного використання. 
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