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Мотиваційний механізм створюється відповідно до структури та  

цілейпідприємств міського господарства. Він охоплює, як правило, три 

підсистеми мотивів, кожна з яких спрямована на досягнення певних цілей 

підприємства, а саме: 

- мотиваційний механізм високоякісної продуктивності праці; 

- мотиваційний механізм науково-технічного розвитку виробництва; 

- мотиваційний механізмпідприємництва. 

Мотиваційний механізм високоякісної продуктивності праці спрямований 

на раціональне використання виробничих ресурсівпідприємствміського 

господарства, підвищення продуктивності праці, бездефектне виготовлення 

продукції (робіт, послуг),скорочення термінів освоєння виробництва нової 

конкурентоспроможної продукції(робіт, послуг). Численні соціологічні 

дослідження показали, що переважним є мотиваційний механізм праці, в 

якому схильність особистості до праці має більшу  мотиваційну цінність, ніж 

спонукання до праці, а останнє – більшу цінність, ніж примушення до праці. 

 Мотиваційний механізм науково-технічного розвитку 

виробництваспрямований на підвищеннянауково-технічного рівня 

підприємства, створення та освоєння нових видів продукції або послуг. 

Мотиви науково-технічного розвитку  генеруються внутрішніми і 

зовнішніми факторами виробничої системи: параметрами виробничого 

процесу (якісними результатами процесу, рівнем соціальної організації та 

мотивації праці), параметрами ринкового середовища 

(конкурентоспроможність, прибуток, нові потреби), досягненняминауково-

технічного прогресу, екологічними параметрами. 

Мотиваційний механізм підприємництва спрямований на виживання та 

досягнення успіху в умовах конкуренції в коротко-і довгостроковому 

періодах. Функціонування цього механізму забезпечують мотиви конкуренції 

і кооперації при створенні нової продукції і технології,підприємницькі 

стратегії, мотиви підприємницького ризику, мотиви підприємницьких 

реакцій на зміну зовнішнього оточення, мотиви внутрішньо 

фірмовогопідприємництва,  які забезпечують гнучкість управління і 

сприйняття нововведень. 

Мотиваційний механізм повинен будуватися з урахуванням особливостей 

персоналу підприємств міського господарства, його потреб, установ, 

цінностних орієнтацій.  Мотиваційний механізм повинен враховувати діючу 
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структуру управління підприємством, внутрішні та зовнішні фактори,  що 

впливають на підприємство, традиції та історичний досвід роботи.  

Розробка мотиваційного механізму управління персоналом на 

підприємствах міського господарства потребує вирішення наступних задач: 

1. Необхідністьвиявлення факторів, що визначають структуру 

мотиваційного механізму, конкретизація їх сутності в умовах соціального 

середовища, вплив на мотивацію внутрішніх та зовнішніх факторів. 

2. Вибір відповідних методів та комплексу інструментів щодо впливу на 

трудову поведінку персоналу. 

 3. Виявлення мотиваційних ресурсів в управлінні  підприємством 

міського господарства (організація праці, принципи соціального партнерства, 

можливості соціальної політики) та оцінка ефективності мотиваційної 

політики підприємства. 

Основними компонентами  мотиваційного механізму на підприємствах 

міського господарства є: створення умов праці, створення системи оплати 

праці, формування належного психологічного клімату в колективі, надання 

самостійності у роботі та відповідь  за  результат. 
 


