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Текст лекції
4.1. Основні поняття мотивації
Мотивація – одна із функцій менеджменту. Під мотивацією розуміють
процес спонукання персоналу до ефективної діяльності з досягнення цілей
організації.
Основою мотивації є потреби – фізіологічні або психологічні відчуття
робітника недостачі чогось. Потреби можна поділити на первинні і вторинні.
Первинні потреби є за своєю природою фізіологічними (потреби у їжі, воді, житлі,
потреби дихати, спати та ін.). Вторинні потреби за своєю природою психологічні
(потреби в успіху, повазі, самовираженні, владі, причетності та ін.).
Для створення у робітника мотивації до інтенсивного творчого трудового
процесу менеджер повинен діяти у відповідності з алгоритмом, рис. 4.1.
Потреби
робітника
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Рис. 4.1. Алгоритм мотивації
1. Визначити ціль (плановий результат трудової діяльності робітника – R пл ).
2. Вивчити потреби робітника.
3. Визначити можливу винагороду для робітника, яка за якістю повинна
залежати від його потреб, а за кількістю – від планового результату.
4. Переконати робітника у можливості одержання винагороди і задоволенні
його потреб при умові досягнення (в ході виконання трудового процесу)
поставленої мети (планового результату – Rпл). На основі цього у робітника
виникає стійке спонукання, мотив до інтенсивної творчої діяльності з досягнення
цілі. При цьому ціль ототожнюється робітником з винагородою і задоволенням
потреб.
5. Робітник переходить до мотивованої поведінки (дії) з виконання трудового
процесу.
6. В ході виконання трудового процесу робітник одержує фактичний
результат, Rф, який може:
– повністю відповідати плановому Rф = R пл (ціль повністю досягнута);
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– частково відповідає плановому Rф R пл (ціль досягнута частково);
– не відповідає плановому Rф Rпл (ціль не досягнута).
7. У відповідності з результатами робітник одержує винагороду:
– повну, при Rф = R пл;
– часткову, при Rф Rпл;
– не одержує винагороди, приRф Rпл.
8. У залежності від одержаної винагороди потреби робітника
задовольняються:
– повністю;
– частково;
– не задовольняються.
Ступінь задоволення потреб при досягненні поставленої мети впливає на
поведінку людини у подібних умовах в майбутньому. В цілому люди намагаються
повторити ту поведінку, яка асоціюється у них з задоволенням потреб і уникати
такої, яка асоціюється з недостатнім задоволенням.
4.2. Змістовні теорії мотивації
Змістовні теорії основою мотивації розглядають потреби людини.
Основними змістовними теоріями є теорія мотивації Маслоу, двохфакторна теорія
потреб Герцберга, теорія потреб Мак Клелланда.
4.2.1. Теорія мотивації Маслоу
Теорія була створена Абра хамом Маслоу у 40-і роки 20-го століття. У
відповідності з цією теорією вся численність потреб людини поділяється на п’ять
основних категорій, які дослідник представив у вигляді піраміди, рис. 4.2.
1. Фізіологічні потреби є необхідними для виживання людини. Вони
включають потреби в їжі, воді, житлі, відпочинку та ін. Для задоволення
фізіологічних потреб робітника менеджер повинен намагатись:
а) встановити
заробітну плату на рівні, достатньому для задоволення фізіологічних потреб;
б) строго додержуватись розпорядку робочого дня;
в) забезпечити робітнику достойні умови праці і відпочинку;
г) своєчасно надавати чергові відпустки.
2. Потреби в безпеці і захищеності полягають у намаганні людини до
впевненості у своєму майбутньому.
Для задоволення потреб робітника у безпеці і захищеності менеджер повинен
намагатися:
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5. Самовираження
4. Поваги
3. Соціальні
2. Безпеки і захищеності
11

1. Фізіологічні

Рис. 4.2. Ієрархія потреб з Маслоу
а) створювати у робітників враження стабільності і високої надійності
роботи організації;
б) вітати роботу в організації трудових династій;
в) турбуватися про створення, збереження та зміцнення родин робітників
організації;
г) сприяти розвитку родинного відпочинку робітників організації;
д) надавати робітникам підтримку в утримання і навчанні їх дітей;
ж) визначати перспективи та сприяти посадовому зростанню ефективних
робітників;
з) створювати умови для підвищення кваліфікації і професіоналізму
персоналу організації.
3. Соціальні потреби включають потреби в спілкуванні з людьми,
причетності до участі в справах, соціальної взаємодії, прихильності і підтримки.
Для задоволення соціальних потреб робітника менеджер повинен
намагатися:
а) організовувати роботи таким чином, щоб співробітники мали можливість
до спілкування;
б) створювати в організації дух єдиної команди;
в) проводити з підлеглими періодичні наради;
г) не руйнувати неформальні групи, якщо вони не наносять організації
реальної шкоди;
д) створювати умови для соціальної активності робітників організації поза її
межами.
4. Потреби у повазі проявляються у публічному визнанні видатних
особистих якостей і досягнень робітника, проявах поваги до нього з боку
співробітників.
Для задоволення потреб робітника у повазі менеджер повинен намагатися:
а) справедливо оцінювати та публічно заохочувати досягнуті підлеглими
результати;
б) обговорювати недоліки у роботі підлеглого і робити зауваження у ході
індивідуальної з ним розмови;
5. Потреби у самовираженні полягають у необхідності реалізації своїх
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потенційних можливостей, зростанні робітника як особистості, самоповазі людини.
Для задоволення потреб робітника у самовираженні менеджер повинен
намагатися:
а) забезпечувати підлеглим можливості для навчання і розвитку, щоб
дозволило повністю реалізувати їх потенціал;
б) доручати підлеглим, відповідно до їх можливостей, складну і важливу
роботу, яка потребує від них повної віддачі;
в) заохочувати і розвивати у підлеглих творчі здібності;
д) делегувати підлеглим додаткові права і повноваження.
Потреби нижніх рівнів потребують задоволення і впливають на поведінку
людини раніше, ніж на мотивацію почнуть впливати потреби біль високих рівнів.
У кожний конкретний момент часу людина буде намагатись задовольнити ту
потребу, яка для нього є більш важливою і сильною. Однак до того, як потреба
наступного рівня стане найбільш потужним визначальним фактором у поведінці
людини, повинна хоча б частково задовільне на потреба більш низького рівня.
Людина, яка страждає від голоду, буде спочатку намагатися добути їжу і
тільки після сніданку почне будувати житло. Коли життя людини стане безпечним,
вона почне намагатись розширювати свої соціальні контакти і одержувати повагу з
боку оточуючих.
Для того, щоб наступний, більш високий рівень ієрархії потреб почав
впливати на поведінку людини, не обов’язково задовольняти потреби більш
низького рівня повністю. Ієрархічні рівні не є дискретними ступенями.
Менеджеру необхідно уважно наглядати за своїми підлеглими для того, щоб
визначити, які активні потреби рухають йми. Потреби людини поступово
змінюються, тому неможливо розраховувати, що фактори мотивації, які працювали
раніше, будуть ефективно діяти весь час.
4.2.2. Двохфакторна теорія потреб Герцберга
У 50-і роки 20-го століття Фредеріком Герцбергом була створена
двохфакторна теорія потреб. У відповідності з теорією всі потреби поділяються на
дві категорії:
1)
потреби гігієнічні;
2)
потреби мотивуючі.
Гігієнічні потреби пов’язані з навколишнім середовищем, у якому проходить
робота. Мотивуючі потреби пов’язані з характером і сутністю роботи.
Герцберг враховував, що гігієнічні потреби не впливають на мотивацію
робітника. Їх задовольняння лиш створює необхідні умови на відновлення
фізичних і духовних сил робітника для чергового виробничого процесу. Для того,
щоб добитись ефективної мотивації, менеджер повинен забезпечити задовольняння
не тільки гігієнічних потреб, але, особливо, потреб мотивуючих.
Якщо порівняти теорію потреб Герцберга з теорією Маслоу , то
співвідношення буде виглядати наступним чином, рис. 4.3.
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Потреби самовираження
Потреби поваги

Мотивуючі потреби

Соціальні потреби
Потреби безпеки і захищеності
Фізіологічні потреби

Гігієнічні потреби

Теорія мотивації Маслоу

Теорія потреб Герцберга

Рис. 4.3. Співвідношення теорії потреб Герцберга і теорії мотивації Маслоу
4.2.3. Теорія потреб Мак Клелланда
Ще більш пізнішою моделлю мотивації, ніж теорії Маслоу і Герцберга, стала
теорія Девіза Мак Клелланда. З розгляду вона виключила нижні первинні потреби і
основну увагу приділила потребам вищих рівнів. Для ефективної мотивації
персоналу Мак Клелланд рекомендував менеджерам аналізувати три потреби
людини: влади, успіху, причетності.
Потреба влади визначається як бажання керувати іншими людьми. В рамках
ієрархічної структури Маслоу потреба влади попадає кудись між потребами у
повазі і самовираженні. Люди з потребою влади частіше всього, проявляють себе
як відверті і енергійні люди, які не бояться конфліктів і твердо відстоюють свої
позиції. Менеджмент дуже часто притягує людей з потребою влади, тому що надає
багато можливостей проявити і реалізувати її. Потреба влади у людей достатньо
рідкісна – у нормальному прояві вона зустрічається приблизно у кожної десятої
людини, у сильному прояві – у кожної сотої. Робітники з такою потребою корисні
для організації – намагаючись управляти іншими людьми, вони здатні працювати
на благо організації з високою енергією і самовіддачею. Робітників, у яких вищою
є потреба влади, необхідно заздалегідь навчати і готувати до управління
персоналом, забезпечувати їх посадові переміщення і підвищення кваліфікації. У
протилежному випадку робітник частіше стає шкідливим для організації – він
намагається створити неформальну групу і очолити її, у нього розвивається
схильність до авантюризму і тиранії.
Потреба успіху також знаходиться десь між потребою поваги і потребою
самовираження. Ця потреба задовольняється не стільки проголошенням успіху цієї
людини, скільки процесом доведення роботи до успішного завершення. Люди з
високо розвинутою потребою успіху ризикують помірно, люблять ситуації, в яких
можуть взяти на себе особисту відповідальність за пошук рішення проблеми і
хочуть щоб досягнуті йми результати заохочувались цілком конкретно. Для
ефективної мотивації людей з потребою успіху необхідно ставити перед ними
задачі з помірною ступінню ризику, делегувати їм достатні повноваження для того,
щоб розв’язати ініціативу в рішенні поставлених задач, регулярно і конкретно
заохочувати їх у відповідності з досягнутими результатами.
Люди з виявленою потребою у причетності будуть приваблюватись такою
роботою, яка дає їм широкі можливості соціального спілкування: підтримувати
знайомства, налагоджувати дружні стосунки, надавати допомогу іншим, приймати
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участь у прийнятті рішень. Для мотивації робітників з потребою у причетності
менеджер повинен підтримувати атмосферу, яка б не обмежувала міжособисті
відносини і контакти, створювати умови для участі робітників у прийнятті рішень,
знаходити більше часу для спілкування з ними.
4.3. Процесуальні теорії мотивації
Процесуальні теорії мотивації були розроблені пізніше змістовних. В
сучасному управлінні вони використовуються більш широко. Визнаючи значення
потреб людини і не заперечуючи змістовні теорії, процесуальні теорії основою
мотивації робітників враховують дії менеджера і їх сприйняття робітниками.

4.3.1. Теорія очікувань
Менеджери, які використовують в управлінні цю теорію, вважають, що на
інтенсивний трудовий процес робітника мотивують очікування можливих
досягнень і винагород. Переважно, теорія очікувань використовується для
мотивації персоналу впродовж тривалого часу (кількох місяців, років) зі значною
ціною винагород (посадове зростання, оплата навчання дітей у престижних
закладах освіти, одержання пільгового кредиту на придбання житла та ін.). У
відповідності з теорією очікувань активність мотивації визначається трьома
взаємозв’язками, рис. 4.4:
1) витрати – результати (В – Р);
2) результати – винагорода (Р – В);
3) винагорода – ціна винагороди (В – Ц).
Мотивація

Очікування того,
що витрати
принесуть бажані
результати (В – Р)

х

х

Очікування
визнання
результату і
можливості
одержання
винагороди (Р – В)

х

Очікування
відповідної ціни
винагороди (В –
Ц)х

Рис. 4.4. Модель мотивації з теорії очікувань
Перед початком трудового процесу менеджер визначає плановий результат,
який повинен одержати робітник і винагороду, яка за якістю відповідає потребам
робітника, а за кількістю – результату. Робітник впевнений у можливості
одержання результату і, відповідно, винагороди. Мотивація на виконання
трудового процесу починає працювати. Процес мотивації розбивається на три
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етапи.
Етап 1. Мотивація робітника на цьому етапі базується на очікуванні того,
що зроблені витрати принесуть бажані результати (працює зв’язок В – Р).
Менеджер попередньо проводить планові розрахунки і забезпечує витрати
(приміщення, обладнання, енергія, заробітна плата та ін.), необхідні для
досягнення запланованого результату. Менеджер переконує робітника у тому, що
на основі зроблених витрат і його якісного виконання трудового процесу,
досягнення запланованого результату і наступне одержання винагороди зовсім
реальні. Мотивація на першому етапі організована.
Менеджер повинен уважно слідкувати за психологічним станом робітника.
По ходу виконання трудового процесу робітник внаслідок неякісного управління
або недостатньої підготовки може зіткнутись зі значними труднощами. Це може
викликати невпевненість у своїх силах і зниження очікувань результату, а вслід за
цим
і мотивації виконання трудового процесу. Менеджер зобов’язаний
оперативно проаналізувати ситуацію, усунути діючі недоліки, надати робітнику
психологічну підтримку в зміцненні його очікувань одержання результату і
винагороди.
Етап 2. На цьому етапі мотивація робітника ґрунтується на очікуванні
оцінки, визнанні одержаного робітником результату і можливості отримати
винагороду. Якщо менеджер, отримавши від робітника очікуваний результат, не
оцінює його і не повідомляє робітнику о можливості одержання винагороди,
мотивація трудової діяльності починає слабнути.
Етап 3. На цьому етапі мотивація робітника закріплюється отриманням
конкретної ціни винагороди, яка з одного боку відповідає потребам робітника, з
іншого – фактично одержаному результату. Якщо, за поглядом робітника,
винагорода має несправедливо низьку ціну, мотивація праці у наступних
виробничих циклах буде знижуватись.
В цілому мотивація трудового процесу залежить від активності мотивації на
кожному з етапів.
4.3.2. Теорія справедливості
У відповідності з теорією справедливості активність мотивації робітників
визначається рівнем конкуренції серед персоналу. Для створення конкурентних
умов менеджери використовують намагання робітників одержувати ефективні
заохочення за результати праці.
Дослідження свідчать, що робітник суб’єктивно визначає ефективність свого
заохочення (Еф.р.) на основі співвідношення ціни винагороди (Цв.р.) до витрат
робітника на одержання результату (Вр) і співвідносить її з ефективністю
заохочення інших робітників – “конкурентів” (Еф.к.), ціною їх винагороди (Цв.к.) і
витратами (Зк):
Еф. р.

Цв. р.
Зр

Еф.к.

Цв.к.
.
Зк

(4.1)

Для більшої мотивації мають підстави ті трудові процеси і організації,
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ефективність заохочення персоналу в яких вище. Робітники будуть намагатися
працювати в тих організаціях, де винагороди вище, а витрати робітників нижче – де
вище ефективність їх заохочення. Таким чином, для створення активної мотивації
трудового процесу в організації керівник повинен постійно підтримувати біль високу
ефективність заохочення персоналу, ніж в інших організаціях. Перевищення
ефективності заохочень персоналу організації у порівнянні з конкурентними
організаціями можна добитися за рахунок двох факторів:
підвищення винагород у порівнянні з конкурентними організаціями;
зниження витрат робітників (гнучкий графік робочого часу, оплата
проїзду робітників на роботу і назад, створення приємного психологічного клімату у
колективі та ін.).
Створення в організації умов з високою ефективністю заохочення робітників
сприяє розвитку конкуренції і на цій основі посиленню мотивації персоналу.
Робітники організації, зрозумівши, що ефективність заохочення у них вища ніж в
конкурентних організаціях, намагаються працювати краще, щоб не попасти під
звільнення із-за низьких показників у роботі. Робітники конкурентних організацій,
яких приваблює більш висока ефективність заохочень даної організації, намагаються
перейти працювати у цю організацію. На цій основі конкуренція і, відповідно,
мотивація до праці серед персоналу організації посилюється. Для подальшої
активізації конкуренції і мотивації доцільно використовувати ефективні системи
посадових переміщень і конкурсного відбору персоналу. Організація зможе підібрати
високопрофесійних робітників, що дозволить підвищити економічні показники її
діяльності і зростання ефективності заохочень у порівнянні з конкурентними
організаціями. Це стане основою подальшого посилення мотивації робітників
організації.
4.3.3. Комплексна процесуальна теорія мотивації
Багато менеджерів дотримуються у мотивації персоналу комплексної
процесуальної теорії, яка була розроблена Лайманом Портером і Едвардом Лоулером.
Відповідно до теорії, рис. 4.5, на мотивацію робітника впливають три фактори:
мотив діяльності (1), який визначається відповідністю винагороди
потребам робітника;
здібності і особливості характеру людини (2). Чим більше за своїми
здібностями і характером робітник відповідає трудовому процесу, тим більш
впевненим і мотивованим до праці він буде;
оцінка і усвідомлення робітником своєї ролі у процесі труда (3). Чим
більше поінформований робітник і точніше усвідомлює своє місце у трудовому
процесі, тим більш впевненим і мотивованим до праці він буде.
У залежності від результатів діяльності (4) і потреб (7) робітник одержує
відповідного виду (5) і ціни (6) винагороду. Справедливість задоволення потреб (7) у
відповідності з одержаним результатом (4) робить значний вплив на активність
мотиву діяльності робітника, інтенсивність його зусиль (1).
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Рис. 4.5. Модель комплексної процесуальної теорії мотивації
Для ефективної мотивації робітника менеджер повинен приділяти більше
уваги оперативному управлінню трудовим процесом створюючи приємні умови
для чіткого виконання етапів мотивації.
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