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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
У сучасних умовах ринкової економіки, а особливо

із переходом від індустріального суспільства до інфор-
маційного, змінюється роль працівника промислового
підприємства, а саме: цей перехід зумовлює актуальність
творчої праці. В інформаційній економіці відбувається
домінування творчої праці у виробництві благ, причому
під творчістю розуміють будь-яку вищу діяльність пра-
цівника, а її продуктом є інформаційний, а не матері-
альний продукт. В її основі лежить модель "креативно-
го працівника", для якого характерно: домінування твор-
чої праці, а в якості основної форми міжособистісних
взаємин виступає інформаційний обмін; направленість
на розвиток шляхом творчої діяльності. Поняття креа-
тивної цінності лежить в основі теорії інформаційної
економіки, а креативний капітал — це сукупність його
особистих якостей, які дозволяють йому здійснювати
вищу діяльність [2, с. 26—33].

Утримання конкурентних позицій підприємства на
ринку залежить від багатьох факторів, зокрема, від тру-
дової активності персоналу. Провідні вчені відзначають
особливе значення активізації персоналу як одного із
головних факторів ефективної праці на промислових
підприємствах [3; 6; 8; 9].

У сучасній науковій вітчизняній та зарубіжній літе-
ратурі відсутня єдина наукова позиція стосовно роз-
криття сутності категорії "активізації персоналу" і її
чіткого обгрунтованого визначення. Незважаючи на те,
що це поняття широко використовується у науковій та
науково-практичній літературі, воно потребує додатко-
вого вивчення та дослідження.
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Підвищення ефективності праці можливе за раху-
нок трудової активності персоналу, що значною мірою
залежатиме від реалізації механізму його активізації.

Виходячи з того, що форми економічного життя
суспільства змінюються відповідно до вимог середови-
ща, в якому функціонує підприємство, поняття "ме-
ханізм" здебільшого розглядається як "механізм управ-
ління". Огляд наукової вітчизняної та зарубіжної літе-
ратури свідчить, що механізм управління ототожнюють
з такими термінами: організаційно-економічний ме-
ханізм, економічний механізм, фінансовий механізм,
господарський механізм, організаційний механізм. Те-
оретичне узагальнення сутності, змісту і особливостей
функціонування господарського механізму в основно-
му були сформовані в 70—80-х роках, як реакція на не-
ефективність економіки соціалістичного суспільства.
Отже, механізм являє собою внутрішній пристрій, сис-
тему чого-небудь, сукупність станів і процесів, з яких
складається будь-яке явище [4, c. 316].

Сучасне визначення механізму трактується як —
система основних форм, методів і важелів використан-
ня економічних законів, вирішення суперечностей спо-
собу виробництва, реалізації власності, а також все-
бічного розвитку людини й узгодження її інтересів з інте-
ресами колективу, класу, суспільства [7]. Відповідно до
цього, механізм управління формується під впливом
конкретних умов господарювання, призначений для
підприємства та досягнення поставлених ним цілей, він
є конкретним інструментом, завдяки якому можна
організувати і досягти поставленої мети як у короткос-
троковій, так і довгостроковій перспективі.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Сучасна економіка зумовлює необхідність створен-

ня дієвого механізму активізації персоналу промисло-
вого підприємства, впровадження якого на базі інтен-
сифікації розвитку пріоритетних і наукомістких вироб-
ництв ефективно спонукало б працівників до прояву
творчості в праці, різноманітних інновацій з метою про-
сування на внутрішній і зовнішній ринки конкурентоз-
датної продукції. Варто зазначити, що є достатньо про-
ведених і результативних досліджень активізації персо-
налу, але самого механізму, який всебічно представляв
би методи, способи, ресурси для підвищення творчої та
пошукової складової праці, до сьогодні не розробле-
но. Метою дослідження є формування механізму акти-
візації персоналу промислового підприємства; визначен-
ня його принципових характеристик та розгляд необхі-
дних умов щодо забезпечення його ефективної реалі-
зації.

РЕЗУЛЬТАТИ
Активність діяльності персоналу присутня в само-

му механізмі роботи підприємства, тобто в моделі уп-
равління персоналом. Саме ця модель певним чином
стимулює діяльність, у якій реалізуються найважливіші
потреби особистості. На підставі проведеної система-
тизації понять та узагальнення наукових підходів, під
категорією "активізації персоналу" пропонується розу-
міти систему заходів, що дозволяють підвищити трудо-
ву активність персоналу [1].

Вважаємо, що формування механізму активізації
персоналу можливе в межах певних цілей і принципів, з
використанням різних економічних методів. Процес
створення механізму активізації персоналу слід почи-
нати з принципових його основ [4, с. 409].

У теорії господарського механізму виділено два
основних принципи будь-якого механізму господарю-
вання — принцип пропорційності і оптимальності. Вони
діють на всіх рівнях економіки, починаючи від індивіду-
ального виробника і закінчуючи галуззю [5].

Наведені принципи також лежать в основі характе-
ристики механізму активізації персоналу:

1. Різнобічність орієнтації механізму дозволяє вра-

хувати різні інтереси як підприєм-
ства, так і всіх учасників процесу
активізації персоналу.

2. Вибір науково обгрун-
тованої концепції, покладеної в
його основу, обмежується, з одно-
го боку, теоретичними підходами
до визначення сутності категорії
активізація персоналу, а з іншого,
— враховує особливості діяль-
ності підприємства.

Таким чином, розгляд основ-
них принципів формування механ-
ізму активізації персоналу вва-
жається початковим етапом науко-
во обгрунтованого відображення
ідей щодо шляхів підвищення тру-
дової активності персоналу
підприємства. Активізація персо-
налу не є відокремленою, а являє

собою органічну частину системи управління персона-
лом і підприємством в цілому. Основною умовою роз-
робки механізму активізації персоналу підприємства є
наявність складових його ефективної роботи, які наве-
дені в табл.1.

Отже, основною метою формування та впроваджен-
ня механізму активізації персоналу на підприємстві є
створення умов для задоволення потреб працівників
шляхом здійснення трудової діяльності. А під механіз-
мом активізації персоналу пропонується розуміти сис-
тему методів, форм, важелів впливу на трудову ак-
тивність персоналу підприємства з метою підвищення
його ефективності (рис. 1).

Під методами активізації персоналу варто розуміти
способи впливу на колектив або окремого працівника
для підвищення його трудової активності. Аналітичний
підхід до визначення та оцінки найважливіших методів
активізації персоналу промислового підприємства
підтверджує необхідність та раціональність застосуван-
ня адміністративних, економічних та соціально-психо-
логічних методів, які визнані основними в процесі уп-
равління персоналом.

Адміністративні методи, які грунтуються на владі,
дисципліні та покаранні, орієнтуються на усвідомлення
необхідності трудової дисципліни, почуття обов'язку,
культури трудової діяльності, бажання людини актив-
но працювати на підприємстві. До них автори відносять
наступні методи: організаційний та розпорядчий вплив;
дисциплінарна, матеріальна, адміністративна відпові-
дальність та ін. Зазначені методи реалізуються через
наступні адміністративні важелі, до яких відносяться:
організаційна структура підприємства, корпоративна
культура, штатний розпис, правила внутрішнього роз-
порядку, нормування праці, координація робіт та конт-
роль виконання, самостійність підрозділів, зауваження,
догани, звільнення за власним бажанням, попереджен-
ня, адміністративний штраф, адміністративний арешт,
дискваліфікація та ін.

Економічні методи базуються на використанні еко-
номічних стимулів і з їх допомогою здійснюється мате-
ріальне стимулювання колективу та окремих праців-
ників. До них відносять: комерційний розрахунок, ма-
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Таблиця 1. Необхідні умови, що забезпечують ефективну

реалізацію механізму активізації персоналу

(отримано в процесі дослідження)
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теріальне стимулювання, участь у прибут-
ку через опціони, якщо це зазначено у
статуті. Причому комерційний розрахунок
— це метод, який стимулює персонал в
цілому (порівняння витрат на виробницт-
во та результатів виробництва (обсяги
продажів, виручка), повне заміщення вит-
рат на виробництво за рахунок отриман-
ня доходів, економне розпорядження ре-
сурсами, матеріальна зацікавленість пра-
цівника в результатах праці). Матеріаль-
не стимулювання здійснюється шляхом
встановлення рівня матеріальної винаго-
роди (заробітна плата, премії), компен-
сацій і пільг, та участі у прибутку через
опціони, якщо це зазначено у статуті. Заз-
начені методи реалізуються через на-
ступні важелі: самоокупність, самофінан-
сування, економічні нормативи, фонди
економічного стимулювання (оплата
праці), система мотивів та стимулів.

Соціально-психологічні методи акти-
візації персоналу підприємства включа-
ють соціальне страхування працівників;
методи вивчення складу персоналу, осо-
бистих якостей працівників; методи підбо-
ру, оцінювання, адаптації і навчання пер-
соналу; методи визначення незадоволе-
них потреб персоналу; вивчення умов
праці; методи психологічного впливу на
працівників та ін. До соціально-психоло-
гічних важелів відносять: соціальні та ком-
пенсаційні пакети, допомога при тимча-
совій непрацездатності; переконання, наслідування,
залучення, спонукання, змушення, засудження, вимо-
га, заборона, керування, похвала, порада, покарання
та ін.

Зазначимо, що джерела, які забезпечують викори-
стання методів та важелів активізації персоналу підприє-
мства, це — правове, нормативне та інформаційне. До
правового забезпечення механізму активізації персона-
лу промислових підприємств України слід віднести: Ука-
зи Президента України, Закони України, Постанови
Кабінету Міністрів, нормативні акти міністерств і ві-
домств, статути юридичних осіб. Нормативне забезпе-
чення механізму активізації персоналу промислового
підприємства охоплює інструкції, нормативи, норми, ме-
тодичні вказівки, тарифні ставки тощо. Інформаційне за-
безпечення механізму активізації персоналу — це еко-
номічна, комерційна, фінансова та інша інформація. Но-
сіями її можуть бути звіти підприємств, одноразові об-
стеження, статистичні збірники, засоби масової інфор-
мації, Інтернет тощо.

ВИСНОВКИ
Виділено основні принципові характеристики акти-

візації персоналу із врахування її економічної сутності
та запропоновано визначення механізму активізації пер-
соналу як системи методів, форм, важелів впливу на
трудову активність персоналу підприємства з метою
підвищення його ефективності, розкрито сутність кож-
ної його складової.
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Рис. 1. Механізм активізації персоналу промислового

підприємства (власна розробка)


