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Методологія дослідження.  Результати  отримано за рахунок застосування методів:

абстракції  –  при  визначенні  сутності  категорії  «сучасне  підприємство»;  логічного  та

історичного –  при  дослідженні  процесу еволюції  підприємства  та  систем мотивації  до

праці; аналізу й синтезу – при  з’ясуванні відмінностей між системами мотивації до праці

за різних організаційних форм функціонування підприємств.

Результати.  Показано,  що  в  сучасних  умовах розвитку  підприємства  технічна

складова  не  є  вирішальним  фактором  досягнення  високих  результатів  діяльності.

Натомість найважливішим рушієм виробництва стає творча, висококваліфікована праця і

сам  працівник  з  його  інтересами  і  цілями.  За  таких  умов  на  передній  план  виходять

проблеми стимулів  та  мотивації,  правильний вибір яких дозволяє координувати  цілі  та

інтереси  найманих працівників  і  акціонерів.   Встановлено,  що організаційна  структура

сучасного підприємства повинна бути багатофункціональною і містити відповідний набір

компромісів.

Новизна. Виявлено, що сучасне підприємство перетворюється на мережу і внаслідок

цього  стає  центром  взаємодії  та  координації  економічної  діяльності.  Для  узгодження

інтересів працівників та власників підприємства запропоновано пов’язувати винагороду за

працю з відносними результатами діяльності, які коригуються автоматично в залежності

від  рівня ефективності і є гнучкими.

Практична  значущість.  Використання  запропонованих  механізмів  мотивації  в

практиці  господарювання  сучасних  підприємств  дозволяє  забезпечувати  високу

ефективність  в  умовах  нестабільності,  невизначеності  і  різноспрямованості  інтересів

працівників та акціонерів.

Ключові  слова: підприємство,  персонал,  працівники,  власники,  мережа,  взаємодія,
координація, стимули, мотивація.
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