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регіонах країни дозволяє скорочувати матеріальні та моральні витрати 

працівників (можливість «відірватися» від родини) на навчання через 

близькість до місць проживання працівників. 

Вигоди для працівника від інвестицій  у його індивідуальний розвиток, 

підвищення його освітнього рівня можуть виступати у вигляді: 

- вищих заробітків (заробітна плата, додаткове стимулювання і 

заохочення); 

- кар’єрного росту (зарахування до кадрового резерву підприємства, 

підвищення розряду, категорії, посади); 

- розширення кола обов’язків та доступу до цікавої, приємної роботи; 

- підвищення самооцінки працівника, задоволення від самого процесу 

освіти, можливостей мати вигоди в майбутньому.  

           В результаті здійсненого навчання підвищується рівень знань працівника 

та його інтелектуальний капітал.  В подальшому це підвищує рівень володіння 

ключовими компетенціями працівників поштового зв’язку  добраними у 

результаті аналізу та дозволяє підвищити ефективність праці шляхом 

нарощування її продуктивності або виконання завдань вищої цінності, розвиває 

у працівника  можливості щодо ефективного використання зазначених 

компетенцій. При збільшенні продуктивності праці та індивідуальних 

дивідендів від людського ресурсу посилюються стимули інвестування в 

людський ресурс, що обумовлює екстенсивне зростання людського ресурсу за 

допомогою залучення більшої кількості працівників в процес інвестування і, 

приводить зрештою, до зростання сукупного людського ресурсу країни. 

Планові витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, плата за 

навчання в учбових закладах включають у бюджет витрат дирекції 

(відокремленого структурного підрозділу), який є невід’ємною частиною його 

фінансового плану. Збільшення інвестицій в людський капітал і підтримка їх на 

високому рівні є стратегічно необхідною умовою входження підприємства в 

число розвинутих та конкурентоздатних.  
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Мотивація персоналу 

 

Мотивація - це процес спонукання себе й інших до діяльності для 

досягнення особистих цілей або цілей організації . 

Управління персоналом включає багато складових. Серед них: кадрова 

політика, взаємовідносини в колективі,соціально-психологічні аспекти 

управління. Таким чином, сталий розвиток підприємства в сучасних умовах 
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залежить від ефективного використання наявних трудових ресурсів і від 

результативності управління персоналом.. 

Проблема управління та стимулювання персоналу є однією з 

найважливіших в галузі зв’язку. Зв’язок є важливою складовою частиною 

економічної і соціальної сфери кожної країни, характеризується специфічними 

тенденціями і відіграє провідну роль у процесі формування інформаційного 

суспільства, глобалізації світової економіки і трансформації її в інноваційну 

економіку.  

Низький рівень мотивації праці, матеріального та морального 

стимулювання створив у країні ситуацію, коли працівники не зацікавлені у 

результатах діяльності. Низький рівень заробітної плати та зростання обсягу 

заборгованості призвели до того, що інтереси працівників стали все більше 

відмежовуватися від інтересів суспільного виробництва Мотивація персоналу 

телекомунікаційного підприємства за певними видами соціальних потреб 

дозволяє вирішити такі завдання, як стабілізація колективу, підвищення 

результативності праці й зацікавленості в мобільності (насамперед, 

професійній), забезпечення систематичного зростання трудового потенціалу 

підприємства. 

Як показує практика, матеріальні стимули досить непогано мотивують 

якийсь час. Але рано чи пізно у співробітника з'являється необхідність 

пишатися своєю роботою, з'являється потреба у визнанні його заслуг з боку 

керівництва та колег і так далі, тощо. Іншими словами, з'явиться потреба в 

емоційних факторах мотивації. І якщо він не отримає бажаного, то 

продуктивність його неминуче буде знижуватися. 

Емоційний дискомфорт неминуче веде до зниження продуктивності. 

Співробітник просто не бачить сенсу працювати на повну силу. У крайніх 

випадках такий дискомфорт може викликати відвертий саботаж і втрату 

цінного співробітника для компанії. У зоні емоційного комфорту люди 

працюють легко, із задоволенням і чудово справляються зі своїми обов'язками.. 

Сучасними методами економічної мотивацій в американських фірмах є 

метод« Pay for Per -formance » (PFP). Щоб утримати працівника на фірмі і 

мотивувати його на виконання роботи, необхідно дати йому можливість 

отримання хорошого доходу за її виконання. Цей метод називається «Pay for 

Per -formance » (PFP), що в перекладі означає« плата за виконання ». На 

зарубіжних фірмах прийнято кілька систем оплати праці, які є ефективними: 

1. Комісійні. Їх суть полягає в тому, щоб працівник отримував відсоток 

від укладених угод з клієнтами. 

2. Грошові винагороди за виконання поставлених цілей.  

3. Індивідуальні винагороди, що надаються працівникам в якості 

визнання їх незамінності і цінності для компанії 

Як відзначають фахівці, гідності системи PFP очевидні, бо типова PFP -

програма підвищує організаційну продуктивність на 5 - 49%, а доходи 

співробітників - на 3-29%. В американській практиці реалізується також 

принцип поділу прибутку.  Існує кілька варіантів такої винагороди. Перший 

варіант полягає в тому, що при якісному виконанні певного завдання працівник 
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отримує частину прибутку, яку виграє фірма за рахунок його роботи. Інший 

варіант полягає в тому, що прибуток компанії розподіляється між 

працівниками. Це не тільки мотивує до роботи, активності, творчості, а й 

призводить до згуртування колективу, роботі в команді, дає психологічний 

ефект . 

В Англії, Франції та ряді інших країн набула поширення так звана гнучка 

система оплати , в основі якої - облік індивідуальних якостей працівника, його 

заслуг і результатів роботи за допомогою спеціальних оціночних шкал по ряду 

факторів.  При цьому, по суті ,відбувається індивідуалізація оплати праці, 

проти чого виступають профспілки, проте цю систему підтримують 

висококваліфіковані спеціалісти і робітники. Надаючи великого значення 

кваліфікації працівників, ряд західних фірм проводить оплату праці не з 

розряду робіт, а по розряду робочих, що більшою мірою підштовхує останніх 

до підвищення кваліфікації . 

На прикладі розглянемо методи мотивації в найбільшій корпорації 

«Google». Секрети успіху Google: 

Висока заробітна плата - один з найбільш значущих чинників, які 

утримують гарних фахівців і надихають їх на високу самовіддачу.  

Бонуси. Всередині компанії, співробітників чекає дуже багато сюрпризів і 

бонусів, які вони отримують під час своєї роботи, і це виражається не тільки в 

грошовому еквіваленті, але ще в різних послугах, безкоштовній освіті і.т.п. 

Отже, в чому ж ще висловлюється підтримка персоналу? В першу чергу 

це: безкоштовне харчування, медична допомога, не виходячи з офісу, массаж, 

спорткомплекс біля офісу, в якому всі бажаючі можуть безкоштовно 

тренуватися і відпочивати від сидячої роботи, підтримка родин працівників. 

Молодий батько отримує додаткові 7 тижнів відпустки. 

І останній, дуже незвичайний бонус для працівників Google, який більше 

ніде не зустрічається - це посмертна заробітна плата для сім'ї померлого. Таке 

нововведення зроблено, для 34 тисяч працівників. 

Після смерті співробітника, сім'я отримує 50% від його зарплати ще 

якийсь час, а його неповнолітнім дітям, виплачується по одній тисячі доларів 

кожен місяць, поки їм не виповниться 19 років 

Мотивація співробітників зростає, коли все відбувається відкрито. 

Google досягає це наступним чином: результати твоєї роботи бачить не 

тільки керівник, а й колеги.Такий підхід дозволяє надати відповідальності 

персоналу соціальну складову, яка, як показує практика, набагато більш дієва. 

Ефективність тієї чи іншої мотиваційної системи в практичній діяльності 

багато в чому залежить від органів управління, хоча за останні роки зроблено 

певні кроки до підвищення ролі самих підприємств до розробки власних систем 

мотивації, які на конкретному відрізку часу дозволяють втілювати в життя цілі і 

завдання в умовах ринкових відносин які стоять перед підприємствами. Не 

існує єдиних методів мотивації персоналу, ефективних у всі часи і при будь-

яких обставинах. Однак, будь-який метод, застосовуваний керівником 

заснований на вибраній фірмою стратегії управління людськими ресурсами. Це 

означає, що вибір конкретного методу мотивації повинен, в першу чергу, 
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визначати загальну стратегію управління персоналом, якої випливала або бажає 

випливати фірма. 

Система мотиваціі компанії МТС. 

Система мотивації повинна ставити перед співробітниками чіткі цілі. У 

МТС є документ, який називається «бонусний план», де у кожного 

співробітника прописані від шести до восьми параметрів, або, як їх називають в 

МТС, ключових показників ефективності (КПЕ), де цифрами позначено, яких 

результатів людина повинна досягти за рік. На основі системи КПЕ в МТС 

проводяться регулярні оцінки персоналу. Співробітник може отримати одну з 

чотирьох оцінок: А +, А, В або C, причому А + і С квотуються. 

 Нижчу оцінку - C - отримують близько 5%. Вони стають кандидатами на 

звільнення, їм дається півроку, щоб виправити оцінку. Це стимулює персонал 

розвиватися і добиватися кращих оцінок. У 2008 р лише третина з тих, хто 

отримав С покинули компанію. Решта поліпшили показники. 

 Не більше 10% співробітників можуть отримати оцінку А +. Їм компанія 

запропонує місця в кадровому резерві, додаткові розвиваючі програми, 

зростання компенсацій. 

 У MTC сподіваються, що система допоможе постійно оновлювати штат і 

залучати нові таланти. 

Дослідивши невелику частину менеджменту - мотивації персоналу, ми 

встановили, що мотивація істотно підвищує продуктивність праці, що тягне за 

собою збільшення прибутку. 
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Трудові ресурси є важливою складовою кожного підприємства. Для 

підприємства поштового зв’язку це також важливо з огляду на те, що ефективне 

функціонування підприємства не можливе без вибору цілей формування та 

використання персоналу в співвідношенні з потребами виробничої системи 

підприємства та вирішення задачі оптимального розподілу ресурсів. Так як, 

задач може бути багато, вони вимагають свого спільного рішення. 
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