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ДОДАТКИ

ВСТУП
Продуктивність

будь-якого

процесу,

що

здійснюється

та

контролюється людьми, в значній мірі залежить від професіоналізму його
виконавців. При цьому важливим чинником в управлінні колективом
мотиваційний

механізм

менеджменту,

який

використовується

є
на

підприємстві. Для того, щоб підключити людину до вирішення певної задачі,
необхідно чітко знати і усвідомлювати, що рухає людиною, що спонукає її до
дій і до чого вона прагне, виконуючи певну роботу.
Всі люди працюють заради чогось. Одні прагнуть до матеріального
благополуччя, інші працюють задля здобуття певного іміджу чи слави, треті
прагнуть до влади, а четверті просто люблять свою роботу. Ці та багато
інших обставин, які спонукають людину до активної діяльності, називаються
мотивами, а їх застосування – мотивацією.
Загалом, мотивація – це діяльність, яка активізує весь колектив
підприємства та окремих працівників, спонукає їх ефективно працювати для
виконання цілей. Тільки той керівник досягає успіху, який визнає людей
основою розвитку організації.
Сучасні теорії мотивації персоналу і застосування їх на практиці
доводять, що далеко не завжди матеріальні стимули спонукають людину
працювати старанніше. Адже у кожної людини є свої власні спонукання, що
змушують віддавати роботі максимум зусиль. Оволодівши сучасними
технологіями мотиваційної діяльності, керівник в змозі значно розширити
свої можливості в залученні робітника до виконання завдань, спрямованих на
досягнення цілей компанії.
Суттєвим недоліком українських підприємств є недооцінка здібностей
та інтелектуальних ресурсів людей, що працюють в організаціях. А, як
відомо, людський потенціал для підприємства – це основна конкурентна
перевага. Наразі необхідно, щоб весь персонал організації діяв як згуртована
команда з чітким баченням майбутнього, ясним уявленням про своє значення

і мотивацією на самостійні дії для досягнення поставлених цілей. Добре
навчений,

мотивований

і

організований

персонал

визначає

долю

підприємства.
Актуальність теми дослідження визначається тим, що ефективна
система мотивації персоналу є одним з найбільш істотних факторів
підвищення

конкурентоспроможності

сучасних

організацій.

Водночас

теоретичні аспекти побудови механізмів мотивації потребують подальшої
розробки.
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 дипломній роботі виступає система мотивації
персоналу ПрАТ «Фаворит Компані».
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних
аспектів процесу мотивації праці персоналу на даному підприємстві.
Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а
також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи
мотивації персоналу на прикладі конкретного підприємства. 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 на підприємстві;
 розробити пропозиції щодо вдосконалення системи мотивації
працівників на підприємстві;
 розрахувати економічний ефект від запропонованих заходів.
Гіпотеза дипломної роботи: мотивація персоналу нерозривно пов’язана
з продуктивністю його роботи та є одним з чинників забезпечення
ефективності діяльності підприємства.
Методологічною основою дипломної роботи є загальнонаукові методи,
методи порівняльного аналізу, спостереження, абстрактно-логічний метод,
анкетування, індукції та дедукції, а також системний підхід.
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та
пропозицій, списку використаної літератури та додатків.
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.
У третьому розділі запропоновані шляхи удосконалення системи
мотивації на ПрАТ «Фаворит Компані» та розрахована їх економічна
ефективність.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні
теоретичні та практичні висновки й пропозиції:
1.

Проаналізувавши основні визначення поняття «мотивація», 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 мотиваційного процесу нами було

досліджено основні теорії мотивації, які класифікуються 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).
3.

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.
4.

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
мотивування працівників є заробітна плата.

Об’єктом

5.

дослідження

та

аналізу

системи

мотивації

та

стимулювання праці є ПрАТ «Фаворит Компані». Проаналізувавши основні
показники його діяльності, зроблено висновки, що загальний економічний
стан підприємства протягом останніх трьох років покращувався.
На

6.

основі

проведення

економічного

аналізу

господарської

діяльності ПрАТ «Фаворит Компані» нами з’ясовано, 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.
7.

В ході аналізу системи охорони праці на ПрАТ «Фаворит

Компані» не було виявлено суттєвих недоліків. Умови праці на робочому
місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та
інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального
захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові
умови на ПрАТ «Фаворит Компані» відповідають вимогам нормативних
актів про охорону праці.
8.
на

Аналіз системи мотивації ПрАТ «Фаворит Компані» показав, що

підприємстві

нарівні

використовуються

методи

матеріальної

і

нематеріальної мотивації. Основними способами мотивування є: премії,
страхування від нещасних випадків на виробництві, проведення змагань та
творчих конкурсів тощо. Однак, незважаючи на існуючу систему мотивації, в
діяльності підприємства з управління персоналу є істотні недоліки. Для
глибшого аналізу було проведено опитування працівників компанії, в
результаті якого було виявлено, що більшість опитуваних не задовольняє те,
яким чином їх мотивують. Отже, на основі анкетування та проведених
досліджень було запропоновано шляхи вдосконалення системи мотивації
праці, а також розрахована їх економічна ефективність.
9.
надати

Нами було запропоновано керівництву ПрАТ «Фаворит Компані»
працівникам

допомогу

у

підвищенні

кваліфікації

шляхом

впровадження модульної системи навчання на базі Державного підприємства
«Український

науково-методичний

центр

професійного

розвитку»

(УНМЦПР), яке створене у рамках реалізації ПРООН/МОП. Також доцільно
було б впровадити систему атестацій та співбесід (САС), за допомогою якої
керівництву підприємства буде легше контролювати рівень індивідуальної
продуктивності праці кожного робітника та визначати, кому зі співробітників
необхідно

підвищувати

кваліфікацію.

Економічна

ефективність

від

впровадження запропонованої системи заходів складатиме 47,1 тис. грн.
10.

Керівництву підприємства також було запропоновано особливу

увагу звернути на соціально-психологічні методи мотивації (підтримувати
сприятливий

психологічний

клімат

у

колективі,

розвивати

систему

управління конфліктами та організаційну культуру). Щодо стабілізації
психологічного

клімату,

то

нами

доведено

необхідність

створення

керівництвом ПрАТ «Фаворит Компані» на робочих місцях атмосфери єдиної
команди та періодичного проведення з робітниками нарад, на яких в першу
чергу слід акцентувати увагу на позитивних моментах та досягненнях
організації. Система мотивації співробітників має бути прозорою, щоб
попередити виникнення конфліктних ситуацій на основі несправедливого
стимулювання. А формування стійкої корпоративної культури ми радимо
почати з проведення корпоративних церемоній, тематичних свят та вечірок
(День заснування підприємства, новорічний корпоративи, різні змагання
тощо). Річний економічний ефект від впровадження нових елементів
корпоративної культури складатиме 14,2 тис грн.
11.

Ми пропонуємо керівництву ПрАТ «Фаворит Компані», у рамках

вирішення виявлених нами проблем з умовами праці на підприємстві,
впровадити відому японську філософію «Кайдзен». В контексті даної
філософії звичайним працівникам надається влада, тобто вони можуть
вносити свої пропозиції щодо покращення умов праці, вдосконалення
виробничого процесу тощо. Впровадження принципів «Кайдзен» мотивує

працівників до підтримки їх креативності і за допомогою їх активної участі у
змінах забезпечує позитивне ставлення до компанії і власної праці.
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 2017 року
отримати додатковий економічний ефект у розмірі 61,3 тис. грн.
Таким чином, гіпотезу дипломної роботи підтверджено.
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