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У статті розглянуто та обґрунтовано напрями вдосконалення соціальноекономічного механізму мотива-
ції праці в умовах становлення інноваційної моделі економіки. Запропонований механізм базується на ви-
користанні методів, інструментів з урахуванням сучасних особливостей впливу зовнішнього і внутрішнього 
середовища.
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ТРУДА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ

В статье рассмотрены и обоснованы направления совершенствования социальноэкономического ме-
ханизма мотивации труда в условиях становления инновационной модели экономики. Предложенный ме-
ханизм базируется на использовании методов, инструментов с учетом современных особенностей влияния 
внешней и внутренней среды.
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The article considers and justifies the directions of improvement of the socioeconomic mechanism of motivation 
of labor in the conditions of formation of an innovative model of economy. The proposed mechanism is based on the 
use of methods, tools taking into account the current features of the influence of external and internal environment.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах інноваційних перетворень, 
що є основою реформування сучасної націо-
нальної економіки одним із головних факторів 
забезпечення ефективного функціонування 
підприємства є оптимізація системи мотива-
ції праці. Саме мотивація праці відіграє роль 
каталізатора в процесі управління людськими 
ресурсами і підвищення їх трудової та творчої 
активності.

Підґрунтям для формування дієвої системи 
мотивації праці повинно стати впровадження 
соціальноекономічного механізму мотивації 
праці в контексті його впливу на формування 
системи мотивації праці, який сформований 
на основі використання загальних законів ево-
люційного розвитку трудових відносин, засто-
сування певних методів, інструментів, впливу 
зовнішнього і внутрішнього середовища на 
його формування, що підвищує конкуренто-
спроможності підприємства, задоволення 
потреб та інтересів працівників, якості життя 
та конкурентоспроможності економіки країни.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми мотивації праці розглядали такі 
вченні, як Дж.М. Кейнс, А. Маршалл, Д. Рікардо, 
А. Сміт, Й. Шумпетер та інші. Сучасні тео-
рії мотивації були розроблені М. Вебером, 
П. Друкером, А. Маслоу, Е. Мейо, Ф. Тейло-
ром, А. Фоллеттом, Ф. Херцбергом та іншими. 

Дослідженням змісту мотивації праці, прак-
тичним проблемам її здійснення та питанням 
удосконалення механізму мотивації персо-
налу приділяють велику увагу такі сучасні 
українські економісти, як Д. Богиня, І. Бондар, 
Г. Дмитренко, В. Данюк, О. Здравомислов, 
О. Єськов, Г. Куліков, О. Кібанов, Т. Кір’ян, 
А. Колот, Е. Лібанова, Н. Лук’янченко, В. Петюх, 
Л. Семів, М. Семикіна, Є. Уткін, А. Уманський 
та багато інших.

Проте незважаючи на широке коло існую-
чих наукових напрацювань, існує проблема 
формування науково обґрунтованого меха-
нізму системи мотивації праці який би, на від-
міну від наявних, відповідав інноваційному 
розвитку економіки.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є формування 
ефективного соціальноекономічного меха-
нізму мотивації праці в контексті його впливу 
на формування системи мотивації праці в 
умовах сучасної інноваційної динаміки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Формування ефективного соціально
економічного механізму мотивації праці на 
підприємствах є нагальною вимогою сього-
дення. Зараз такий механізм на більшості 
підприємствах не є дієвим. Свідчення цього 
є їх збитковість, значна плинність кадрів та 
інші негативні процеси, першопричиною яких 
є низький рівень задоволеності працею, низь-
кий рівень задоволення основних потреб пра-
цівників.

Соціальноекономічний механізм мотива-
ції праці, на нашу думку, це поняття, що озна-
чає систему важелів, стимулів, організаційних 
заходів та інших елементів зовнішнього еко-
номічного та адміністративного спонукання 
працівників, який спрямований на реалізацію 
управлінських функцій, пов’язаних з управлін-
ням через мотивацію. Він покликаний гармо-
нійно поєднати існуючий набір стимулів, які є 
в його арсеналі з метою найбільш ефектив-
ного впливу на працівника та на різних рівнях 
(колективи, підприємства, держава тощо) має 
свої особливості в елементах, структурі, спря-
мованості тощо.

Слід зазначити, що формування механізму 
мотивації праці спрямоване на: збереження 
зайнятості персоналу; справедливий розпо-
діл доходів і ефекту зростання преміальної 
частини оплати праці; створення умов для 
професійного та кар’єрного зростання пра-
цівника; забезпечення сприятливих умов 
праці і збереження здоров’я співробітників; 
створення атмосфери взаємної довіри та 
зворотного зв’язку; спонукання до активіза-
ції діяльності творчого змісту; забезпечення 
сприятливих умов для використання новітніх 
технологій та створення на основі їх викорис-
тання нових продуктів, послуг. 

При формуванні соціальноекономічного 
механізму мотивації праці в умовах іннова-
ційного розвитку економіки необхідно вра-
ховувати складність праці, прояв творчості, 
зростання ступеня її інтелектуалізації, рівня 
освіченості сучасної людини та базуватися 
на нестандартних підходах до пошуку ефек-
тивних стимулів, залучення висококваліфі-
кованих кадрів, розвитку конкурентоспро-
можності персоналу і гнучкого реагування на 
вимоги ринку.

Серед мотивів починають переважати 
короткострокові цілі та ціннісні орієнтації. 
Люди прагнуть отримати блага зараз, негайно, 
пріоритетними стають особистий та груповий 
егоїзм. Мотиви суспільного визнання праці 
та участі в процесі управління, на які завжди 
традиційно спирались радянські дослідники, 
займають останні місця серед спонукальних 
чинників трудової діяльності, незалежно від 
форм власності підприємств [1].

Відсутність можливостей гідної та адек-
ватної самореалізації, психологічний розлад і 
зниження трудової мотивації навіть у профе-
сіоналів із високим рівнем інтелекту і досві-
дом виживання в умовах трансформаційних 
процесів у суспільстві потребують потужних 
зусиль для подолання деформацій в інтелек-
туальному розвитку всього суспільства й фор-
мування нового ефективного механізму тру-
дової мотивації з активною позицією кожного 
індивідума у виборі місця роботи за власним 
бажанням і здібностями, а не за вимушеною 
необхідністю. 

Варто зазначити, що Україна має всі мож-
ливості для того, щоб соціальноекономічний 
механізм мотивації праці працював ефек-
тивно. На відміну від багатьох країн, зокрема 
і східноєвропейських, Україна має стратегічно 
важливі виробничі технології в аерокосмічній, 
транспортній галузях, в ядерних технологіях. 
Однак амбітні проекти розвитку національної 
економіки мають ґрунтуватися на ефектив-
ному використанні механізму мотивації праці 
підтримується на інституційному рівні.

Аргументовано, що підґрунтям для фор-
мування дієвої системи мотивації праці в 
Україні повинно стати впровадження соці-
альноекономічного механізму мотивації 
праці, який включає низку важелів, стимулів, 
організаційних заходів та інших елементів 
зовнішнього економічного та адміністратив-
ного спонукання працівників, спрямований на 
реалізацію управлінських функцій, пов’язаних 
з управлінням через мотивацію (рис. 1).

Дія зазначеного механізму спрямована 
на вирішення питань: економічного харак-
теру – відновлення стимулюючої функції 
заробітної плати, фінансова винагорода за 
результативну інноваційну діяльність; соці-
альних – відносини соціального партнер-
ства, засоби нематеріального стимулювання; 
організаційноадміністративних – умови для 
інноваційної діяльності, переорієнтація ринку 
праці щодо стимулювання попиту на висо-
кокваліфіковану робочу силу для забезпе-
чення потреб інноваційноорієнтованих галу-
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зей; інтелектуальних – освіта і професійний 
розвиток, інтелектуальна власність, інфор-
маційнокомунікаційні технології; інновацій-
них – впровадження різноманітних інновацій 
та нововведень як у процесі випуску продукції 
(послуг), так і в сфері організації праці; інфор-

маційного – постійне відстеження мотивації 
праці та рівня її результативності в інновацій-
ній діяльності працівників [4].

Даний соціальноекономічний механізм 
мотивації праці покликаний гармонійно поєд-
нати наявний набір стимулів, які є в його арсе-

Рис. 1. Схема соціально-економічного механізму мотивації праці  
в умовах інноваційного розвитку економіки

Джерело: [4]
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Інноваційний розвиток економіки 
держави за рахунок підвищення 

інноваційної активності 
підприємств, високотехнологічних 
галузей, сталого розвитку регіонів 

Системність 
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налі з метою найбільш ефективного впливу 
на працівника та на різних рівнях (колективи, 
підприємства, держава тощо) має свої осо-
бливості в елементах, структурі, спрямова-
ності тощо.

Для забезпечення ефективності та резуль-
тативності запропонованого соціальноеконо-
мічного механізму мотивації праці необхідно 
створити сприятливі умови для розвитку пер-
соналу, які дають можливість стимулювати 
підвищення нематеріальних цінностей та 
інтелектуального потенціалу.

Важливість та необхідність формування 
соціальноекономічного механізму мотива-
ції праці необхідно розглядати, насамперед, 
з точки зору ймовірних чинників впливу на 
поведінку колективу та керівництва підпри-
ємства. Механізм повинен бути спрямований 
на досягнення успіху в умовах конкуренції у 
коротко і довгостроковому періодах. Функ-
ціонування цього механізму забезпечують 
мотиви конкуренції і кооперації під час ство-
рення нової продукції і технології, підприєм-
ницькі стратегії, мотиви підприємницького 
ризику, мотиви підприємницьких реакцій на 
зміну зовнішнього оточення, мотиви внутріш-
нього підприємництва, які забезпечують гнуч-
кість управління і сприйняття нововведень [5].

Дієвий механізм мотивації праці повинен 
забезпечувати успішний перехід набору чин-
ників, принципів, стимулів, мотивів, ціннісних 
орієнтацій, сподівань, поведінкових реакцій 
із лінійного дискретного стану у замкнутий, 
постійно повторюваний процес.

Необхідно відзначити, що удосконалення 
соціальноекономічного механізму мотивації 
праці дає можливість визначити напрями у 
розвитку системи мотивації праці і тим самим 
створити передумови підвищення ефектив-
ності і прибутковості підприємств. Також це 
дозволяє підприємству вийти на економічно 
новий рівень розвитку і відкриває перспек-
тиви реалізувати свої можливості на світо-
вому рівні.

Таким чином, побудована система мотива-
ції праці в умовах інноваційних змін в еконо-
міці повинна бути гнучкою та виступати одним 
з інструментів удосконалення планування 

господарської діяльності підприємств. Гнуч-
кість системи мотивації праці забезпечується 
стимулюванням працівників для досягнення 
кінцевих кількісних та якісних результатів, 
серед яких визначені індивідуальні показники 
діяльності робітника, структурного підрозділу 
та підприємства у цілому.

Доцільність впровадження соціально
економічного механізму мотивації праці та 
розвитку системи мотивації праці ґрунту-
ється на розумінні багатовимірності та бага-
токритеріальності цієї системи на всіх рівнях 
економічного аналізу, необхідності викорис-
тання багатоваріантних методик і критеріїв 
відповідної оцінки. Незважаючи на те, що 
визначені ефекти є різноякісними і відобра-
жають лише окремі аспекти дієвості сис-
теми мотивації праці, використання запро-
понованих методологічних та методичних 
підходів до її оцінки вже сьогодні може бути 
корисним, оскільки сприятиме: керованому 
регулюванню процесів розвитку трудового 
потенціалу; підвищенню дієвості механізму 
мотивації праці та пошуку соціальних і еко-
номічних важелів забезпечення економіч-
ного зростання в умовах посилення кон-
куренції; реалізації завдань інноваційного 
розвитку та побудови конкурентоспромож-
ної економіки.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, в даній статті подано основні аспекти 
вдосконалення існуючого соціальноеконо-
мічного механізм мотивації для формування 
ефективної системи мотивації праці в умо-
вах інноваційного розвитку. Запропонований 
соціальноекономічний механізм мотивації 
праці сформований на основі використання 
загальних законів еволюційного розвитку тру-
дових відносин, застосування певних мето-
дів, інструментів, впливу зовнішнього і вну-
трішнього середовища на його формування, 
який, на відміну від наявних, відповідає інно-
ваційному розвитку економіки та враховує 
зміни у характері праці, зростанню ступеня її 
інтелектуалізації та рівня освіченості сучасної 
людини, створенню нових способів зростання 
інноваційних знань та інструментів їх поши-
рення і використання.
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