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Методологія дослідження. У ході дослідження використано наступні
методи:

загальнонаукові

теоретичні

методи

(абстрагування,

пояснення,

узагальнення), із застосуванням яких розкрито сутність мотивації персоналу,
встановлено відмінності між мотивацією персоналу та стимулюванням,
визначено потреби, які спонукають персонал до інноваційної праці; метод
групування, за допомогою якого згруповано методи мотивації персоналу до
інноваційного розвитку підприємства; спеціальні методи наукового пізнання
(формально-логічний та порівняння), за допомогою яких на основі проведеного
контент-аналізу

виокремлено

потреби

персоналу,

які

повинні

бути

задоволеними для забезпечення інноваційного розвитку підприємства.
Результати. У процесі проведеного наукового дослідження отримано
наступні результати: розкрито сутність поняття «мотивація персоналу» з точки
зору необхідності задоволення потреб і визначення різниці між цією категорією та
стимулюванням персоналу; виокремлено особливості мотивації працівниківінноваторів із урахуванням методології економіки праці та менеджменту
персоналу; класифіковано групи методів мотивації персоналу; обґрунтовано групи
потреб, які повинні бути задоволеними для забезпечення

інноваційного

розвитку підприємства; сформовано групи методів мотивації персоналу, що
спонукають до впровадження інновацій; проведено групування методів
мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства.
Новизна. Новизною проведеного дослідження є створення наукового
підходу до групування методів мотивації персоналу до забезпечення
інноваційного розвитку підприємства.
Практична значущість. Визначені та згруповані потреби, які спонукають
персонал до інноваційної праці, дозволяють керівникам обрати дієві методи
впливу на активізацію інноваційного розвитку свого підприємства.

Ключові слова: інновація, мотивація, персонал, потреби, розвиток,
підприємство.
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