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МОДЕЛЬ МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ ПІД ВПЛИВОМ 

ФАКТОРІВ 

 

В сучасних умовах управлінської діяльності все частіше піднімається 

питання про мотивацію керівників. Адже, управлінська праця - це особливий 

вид людської діяльності, в якій відображується реальна взаємодія об'єктивних і 

суб'єктивних факторів суспільної діяльності людей. [5, с.130]  

Мотивація є внутрішнім механізмом, що спонукає до діяльності. 

Мотивація управлінської праці – це вид управлінської діяльності, який 

забезпечує спонукання керівників, на різни рівнях управління, на діяльність, що 

спрямована на досягнення особистих цілей та цілей організації. В основі 

мотивації є комплекс динамічних потреб, які і визначають напрям 

використання потенціалу керівника.[3, с.2] При аналізі потреб необхідно 

враховувати рівні управління. Розглянемо модель мотивації управлінської праці 

через потреби на трьох рівнях управління: TOP, MIDDLE, LOWER. 
Складова 

моделі 
Рівні 

управління Характеристика 

Потреби 

 

Потреби самовираження 
Потреби поваги 
Соціальні потреби 

Інтереси 

 

Регулюючі 
Спрямовуючі  
Спонукаючі  

Мотиви Самоактуалізація  
Безпека, збереження статусу в управлінській ієрархії 
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Життєвий комфорт 

Поведінка 

 

Характер особистості 
Самооцінка і самоконтроль особистості 
Стандартне виконання дій 

Винагороди 

 

Морально-виховна 
Соціально-психологічна 
Економічна і соціальна 

Цілі 

 

Самостійність  
Набір навиків, визначення завдань, значимість завдань 
Базовий об’єм роботи – особисті і виробничі результати 

Рис. 1 - Модель мотивації управлінської праці через потреби 

В процесі формування потреби на об’єкт управлінської праці здійснює 

вплив ряд факторів: задоволеність умовами праці( зупФМ ), задоволеність рівнем 

оплати праці( зропФМ ),задоволеність стилем керівництва( зскФМ ),рівень емоційної 

атмосфери в колективі( реакФМ ), задоволеність від роботи( зрФМ ).[2, с. 2] 

Для того, щоб вищезазначені фактори оцінити кількісно розглянемо два 

методи оцінки мотивації управлінської праці: експертний і самодіагностування 

індивіда. 

Експертний метод полягає в тому, що запрошуються в організацію 

експерти, які аналізують показники мотивації з точки зору власних 

спостережень за індивідами.  

Метод самодіагностування індивіда полягає в тому, що кожний індивід 

самостійно оцінює власну ступінь задоволеності факторами мотивації за 

п'ятибальною шкалою. 

Щоб використання методів було ефективним необхідно використовувати 

засоби та інструменти мотивації управлінської праці. 

Мотиваційні засоби управлінської праці можна представити двома 

групами:  

• базові засоби мотивації, до яких належать такі, що задовольнять 

здебільшого потреби першого рівня;  

• додаткові засоби мотивації, що забезпечують можливість реалізації 

духовного та інтелектуального потенціалу керівника.[4, с.2] 
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До сучасних інструментів варто віднести: систему відкладених бонусів, 

програму корпоративного страхування життя, надання соціальних пакетів.[1, 

с.1] 

Як підсумок пропонуємо модель мотивації управлінської праці під 

впливом факторів. 

 
Рис. 2 – Концептуальна модель «Ромашка» мотивації управлінської праці 

під впливом факторів  
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Концептуальна модель мотивації управлінської праці під впливом факторів 

представлена у вигляді квітки «Ромашка», де серединка – це управлінська 

праця, пелюстки – модель мотивації управлінської праці через потреби, стебло 

– методи мотивації управлінської праці, а листочки – засоби та інструменти 

мотивації управлінської праці. На управлінську працю впливає ряд факторів: 

задоволеність умовами праці, задоволеність рівнем оплати праці, задоволеність 

стилем керівництва, рівень емоційної атмосфери в колективі, задоволеність від 

роботи, так само на квітку впливають фактори природного середовища 

відповідно: грунт, дощ (волога), сонце, вітер, хмаринка. 

Отже,так само як і сили природи повинні збалансовано впливати на квітку, 

щоб вона росла і квітнула, так само і фактори повинні впливати на мотивацію 

управлінської праці, щоб вона була максимально ефективною. 
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