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ДОДАТКИ

ВСТУП
Загальновідомо,

що

продуктивність

будь-якого

процесу,

що

відбувається і який контролюється людьми в значній мірі залежить від
професіоналізму його виконавців. При цьому важливими чинниками в
управлінні колективом є мотивація і стимулювання праці.
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в будь-якому
сучасному бізнесі все більшого значення набувають мотиваційні аспекти в
управлінні

персоналом.

Мотивація

персоналу

є

основним

засобом

забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного
кадрового потенціалу. Основною метою процесу мотивації є отримання
максимальної віддачі від використання наявних людських ресурсів, що
дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість діяльності
підприємства.
Проблема

вдосконалення

системи

мотивації

та

стимулювання

персоналу в організації розробляється в економічній науці давно. У працях
М. Альберта, І. Ансоффа, У. Бреддіка, Г. Десслера, М. Х. Мескона,
К. О’Делла, які вже стали класичними, роль мотивації і стимулювання
найманих працівників розглядається, як правило, для стабільних умов
економіки і сформованих умов життєдіяльності людей.
Серед вітчизняних вчених проблема мотивації персоналу висвітлена у
працях Вигодського Л. С., Дмитренка Г. А., Дятлова В. А., Єгоршина А. П.,
Завадського Й. С., Кібанова А. Я., Маліка М. Й. і ряду інших фахівців. Але
спроби пристосувати класичні теорії мотивації до сучасності багато в чому
не систематизовані, що ускладнює практичне використання технологій і
методів мотивації. Складність практичної організації системи мотивації
персоналу визначається так само слабкою вивченістю особливостей
мотивації працівників, зайнятих в окремих галузях економіки і видах
виробництва.
Об’єктом дослідження у випускній роботі виступають методи

мотивації персоналу ПрАТ «Фаворит Компані», а предметом дослідження є
сукупність теоретичних та практичних аспектів процесу мотивації праці
персоналу на даному підприємстві.
Метою випускної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а
також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу
мотивації праці на прикладі ПрАТ «Фаворит Компані». Виходячи з
поставленої мети, необхідно вирішити такі завдання:
 вивчити теоретичні аспекти мотивації як функції управління
організацією;
 дослідити теорії мотивації;
 розглянути типові помилки та основні принципи мотивування
працівників;
 проаналізувати систему та рівень мотивації у ПрАТ «Фаворит
Компані»;
 розробити пропозиції щодо вдосконалення мотивації на ПрАТ
«Фаворит Компані» та розрахувати їх економічну ефективність.
Інформаційною базою дослідження послужили основні положення
економічної теорії, законодавчі акти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних
вчених з менеджменту і управління персоналом, матеріали періодичних
видань, присвячені питанням мотивації персоналу, формування систем
оплати

праці

та

управління

кар’єрою,

інформація

про

діяльність

досліджуваного підприємства з офіційного сайту ПрАТ «Фаворит Компані».
Емпіричною базою дослідження є облікова фінансова звітність ПрАТ
«Фаворит Компані» за три останні роки, інша статистична та організаційнорегламентуюча документація.
Методологічною основою випускної роботи є загальнонаукові методи,
методи порівняльного аналізу та анкетування.
Випускна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та
пропозицій, списку використаної літератури та додатків.
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються

мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження.
У першому розділі роботи розглядаються теоретико-методологічні
аспекти мотивування в системі управління підприємством.
У другому розділі надано організаційно-економічну характеристику
господарської діяльності ПрАТ «Фаворит Компані», проведено комплексний
економічний аналіз та оцінено систему мотивації і стимулювання праці на
підприємстві. Також були виявлені основні недоліки в системі мотивування
працівників, запропоновані шляхи її покращення та розрахована їх
економічна ефективність.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні
висновки та пропозиції:
1.

Існує безліч визначень поняття мотивації. Проаналізувавши

основні з них, ми зробили висновок, що мотивація – це процес спонукання
кожного співробітника (всіх членів колективу) до активної діяльності для
задоволення своїх потреб і для досягнення цілей організації;
2.

Для правильного розуміння мотивації, як процесу, важливо

з’ясувати та розуміти зміст основних понять, які стосуються мотиваційного
процесу, а саме поняття: потреба, мотив, стимул, винагорода та мотивування;
3.

Розглянувши теорії мотивації, ми класифікували їх наступним

чином: первинні теорії (теорія «Батога і пряника»; теорії «Х», «Y», «Z»),
змістовні теорії (ієрархія потреб А. Маслоу; теорія потреб Д. Мак-Клелланда;
теорія існування, зв’язку та росту К. Альдерфера; двофакторна теорія
Ф.

Герцберга)

та

процесуальні

теорії

(теорія

очікувань;

теорія

справедливості; теорія Портера-Лоулера);
4.

На сьогоднішній день існує два методи мотивації персоналу:

матеріальна і нематеріальна мотивація. Матеріальна мотивація – це найбільш
очевидний спосіб винагороди працівників, вона включає в себе всі види
грошових винагород: підвищення зарплати, бонуси до зарплати, цінні
грошові подарунки тощо. Система нематеріального стимулювання персоналу
підсилює позитивний вплив матеріальної мотивації і дає змогу одночасно
задовольнити різні потреби працівників. До нематеріальної мотивації можна
віднести такі види заохочень, як просування по кар’єрній драбині, подяки,
грамоти, медалі, спеціальні звання, а також навчання, підвищення
кваліфікації, обіди, путівки тощо;
5.

В Україні основну масу працівників в даний час не цікавлять

суспільна значимість їхньої праці або її змістовність, більшість працівників
орієнтовані на оплату праці, тобто мотиваційне ядро базується на високій (у

їхньому розумінні) заробітній платі. Тому однією з основних форм
стимулювання є заробітна плата;
6.

Основне значення системи мотивації у тому, щоб стимулювати

виробничу поведінку співробітників, спрямовуючи її на досягнення
поставлених перед ними стратегічних завдань, іншими словами, з’єднати
матеріальні інтереси працівників зі стратегічними завданнями підприємства;
7.

Об’єктом

дослідження

та

аналізу

системи

мотивації

та

стимулювання праці є ПрАТ «Фаворит Компані». Провівши аналіз основних
показників його діяльності, було зроблено висновки, що загальний
економічний

стан

підприємства

протягом

останніх

трьох

років

покращувався;
8.

Проведення комплексного економічного аналізу господарської

діяльності ПрАТ «Фаворит Компані» підтвердило, що економічний потенціал
підприємства зростає, оскільки майже всі темпи зміни аналізованих
показників більші за 100%. Загалом, усі проаналізовані коефіцієнти та
показники фінансової стійкості в динаміці характеризуються позитивно, що
свідчить про позитивний фінансовий стан;
9.

Аналіз системи стимулювання працівників на підприємстві

показав, що в системі стимулювання персоналу ПрАТ «Фаворит Компані»
нарівні

використовуються

методи

матеріального

і

нематеріального

стимулювання. Основними способами мотивування є: премії, оплачений
обід, страхування від нещасних випадків на виробництві, проведення змагань
та творчих конкурсів тощо. Однак, незважаючи на існуючу систему
стимулювання, в діяльності підприємства з управління персоналу є істотні
недоліки. Для глибшого аналізу системи стимулювання ПрАТ «Фаворит
Компані» було проведено опитування працівників компанії. В результаті
опитування було виявлено, що більшість опитуваних не задовольняє те, яким
чином їх мотивують;
10. На

основі

анкетування

та

проведених

досліджень

було

запропоновано шляхи вдосконалення системи мотивації праці, а також

розрахована їх економічна ефективність. Отже, серед усіх запропонованих
методів

покращення

системи

стимулювання,

було

обрано

два

найефективніших: запровадження системи атестацій та співбесід (САС), а
також

формування

і

розвиток

корпоративної

культури

компанії.

Запропоновану систему заходів можна вважати ефективною, адже її
впровадження сприятиме зміцненню корпоративного духу, підвищенню
ступеня задоволення співробітників змістом трудового процесу, активізації
мотивів

кар’єрного

зростання,

створенню

сприятливого

соціально-

психологічного клімату в колективі, підвищенню продуктивності праці,
залученню нових клієнтів, до того ж вона дозволить протягом 2016 року
отримати додатковий економічний ефект у розмірі 44,2 тис. грн.
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