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У статті розглядаються основні наукові погляди на сутність понять: «мотивація», «соціалізація» та «со-

ціальні потреби». Обґрунтовується необхідність формування категорії «соціальна мотивація» в умовах соціально 
орієнтованої економіки. Визначаються основні соціальні (соціогенні) потреби та їх роль в мотиваційному процесі. 
Розглядається сутність поняття «соціальна мотивація» з точки зору філософії та психології. На основі аналізу 
цих поглядів сформульовано визначення соціальної мотивації як функції управління персоналом. Визначається тео-
ретична та практична необхідність формування механізму управління соціальною мотивацією персоналу сучасних 
підприємств з урахуванням змін, що відбулися як у соціально-економічній, так і в ціннісно-мотиваційній сфері.
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В статье рассмотрены основные научные взгляды на сущность понятий: «мотивация», «социализация» и «со-
циальные потребности». Обосновывается необходимость формирования категории «социальная мотивация» в 
условиях социально ориентированной экономики. Определяются основные социальные (социогенные) потребности 
и их роль в мотивационном процессе. Рассматривается сущность понятия «социальная мотивация» с точки зре-
ния философии и психологии. На основании анализа данных научных взглядов сформулировано определение социаль-
ной мотивации как функции управления персоналом. Определяется теоретическая и практическая необходимость 
формирования механизма управления социальной мотивацией персонала современных предприятий с учетом изме-
нений, которые произошли как в социально-экономической, так и в ценностно-мотивационной сфере.
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The paper is devoted to research of the main scientific views on the nature of the concept of «motivation», «socializa-
tion» and «social needs». The necessity of the formation of the category «social motivation» in socially oriented economy 
is substantiated. The basic social needs and their role in the motivational process are defined. The essence of the concept of 
«social motivation» in terms of philosophy and psychology is considered. On the basis of these views the definition of social 
motivation as a function of HR is formulated. The theoretical and the practical necessity of the formation mechanism of 
social motivation of personnel management of modern enterprises on the basis of the changes in the social, economic, and 
value-motivational sphere is determined.
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Постановка проблеми. Важливою умовою успішного економічного розвитку держави є наявність 
в ній конкурентоспроможних галузей та підприємств. Сьогодні найважливішим елементом виробничо-
го процесу і головним стратегічним ресурсом підприємства у конкурентній боротьбі є персонал. тому 
важливо створити всі умови для реалізації кожним працівником своїх потенційних можливостей, ідей та 
талантів. Оскільки однією з основних функцій управління персоналом, без якої немислима ефективна ді-
яльність будь-якого підприємства, є мотивація, то сучасні управлінці у своїй роботі повинні враховувати 
потреби і мотиви працівників, що підштовхують їх до підвищення якості своєї праці. Серед таких по-

Шевченко О. О. теоретичні аспекти формування категорії «соціальна мотивація» в 
умовах соціально орієнтованої економіки / О. О. Шевченко // Науко ві записки Націо-
нального університету «Острозька акаде мія». Серія «Економіка» : збірник наукових 
праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Де м’ян чук. – Ост рог : Ви дав ництво Національ-
ного університету «Острозька акаде мія», 2014. – Випуск 27. – С. 31–36.

Отримано: 20.11.2014 р.

Прорецензовано: 28.11.2014 р.

Прийнято до друку: 04.12.2014 р.



Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», випуск 27, 2014 р.

© О. О. Шевченко ISSN 2311-5149 
ЕКОНОМІКА тА УПРАВЛІННя гАЛУЗяМи тА ПІДПРиЄМСтВАМи

32

треб особливо важливими стають соціальні потреби, котрі за умов світової економічної трансформації, 
ключовим елементом якої є соціалізація економіки, набувають нового змісту. У зв’язку з цим, з’явилася 
потреба виділення та вивчення такої економічної категорії як «соціальна мотивація».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем мотивації, її сутності, природи 
зародження потреб і мотивів займалися вчені зі світовим ім’ям у різні часи, серед яких В. Врум, Ф. герц-
берг, Е. Лоулер, Д. Мак-Клелланд, А. Маршал, А. Маслоу, Л. Портер, А. Сміт, Ф. тейлор та ін. Вагомий 
внесок у створення та розвиток теорії мотивації належить таким авторам, як Д.П. Богиня, В.О. Василен-
ко, В.Н. гриньов, М.В. гунченко, В.М. Данюк, І.Ф. Коваленко, А.М. Колот, О.В. Крушельницька та ін..

Проте роботи науковців здебільшого спрямовані на: дослідження окремо матеріальної та нематері-
альної мотивації; визначення зв’язку між трудовими доходами та ефективністю діяльності персоналу; 
аналіз форм та методів матеріального стимулювання тощо. Слід зауважити, що у вітчизняній науці від-
сутнє чітко сформульоване поняття «соціальної мотивації», а дослідженню соціальних мотивів, їх зна-
чення та ролі соціальної мотивації у процесі управління персоналом приділяється недостатньо уваги. 

Мета і завдання дослідження. Метою статті є визначення сутності поняття «соціальна мотивація» та її 
ролі у процесі управління персоналом організації в умовах соціально орієнтованої економіки шляхом аналізу 
основних наукових досліджень, що присвячені проблемам мотивації та соціалізації мотиваційних процесів.

Викладення основного матеріалу дослідження. Сьогодні завдання функції мотивації полягає у ство-
ренні керівником умов для внутрішнього спонукання людей до праці, враховуючи як індивідуальні, так 
і групові інтереси та цінності. Сучасні підходи до управління повинні враховувати широкий спектр люд-
ських потреб, задоволення яких створює відповідні мотиви до виконання поставлених завдань швидко 
і якісно [4]. Мотивація не існує в ізольованому вигляді, вона здійснюється у певній галузі управління, з 
особливостями та конкретним змістом, у певному обсязі та форматі. Вона спрямована на певний резуль-
тат, а також на усунення суб’єктивних та урахування об’єктивних перешкод при здійсненні управлінської 
діяльності. Мотивація дає можливість коригувати управлінську діяльність та допомагає передбачити пер-
спективи подальшого розвитку і досягнення конкретного результату [2, с. 257]. Це надзвичайно складний 
соціально-економічний феномен, що підпорядковується не тільки об’єктивним законам розвитку еконо-
міки, але і закономірностям мотивуючого впливу поведінкової реакції. тому проблеми мотивації одна-
ково актуальні для будь-якого стану економіки, як у період кризи, так і в період піднесення [10, с. 372].

Поняття «мотивація» в своїй еволюції пройшло певні історичні етапи – від політики «батога і пряни-
ка» до «концепції людських ресурсів», тобто сприйняття працівника як ключової фігури на виробництві, 
від якої залежить кінцевий результат виробничої діяльності. Певний час мотивація асоціювалась із по-
няттям стимулювання [3, с. 12]. Сьогодні в науковій літературі існує велика кількість різних точок зору 
на сутність мотивації: як з позиції економічної науки, так і з позицій соціології, психології та філософії.

З психологічної точки зору мотивація – це сукупність причин психологічного характеру, які пояснюють 
поведінку людини, її початок, обґрунтування, формовияви [17]. З соціально-філософської точки зору моти-
вація – це свідомий процес, який має певні етапи і призводить в кінцевому рахунку до досягнення постав-
леної мети [6, с. 117]. У певному сенсі вона є «своєрідним видом духовної діяльності, яка розглядається, 
насамперед, як розумовий процес, істотними елементами якого виступають усвідомлювані потреби, засоби 
і цілі, що завжди зіставляються із системою особистих, групових і суспільних цінностей» [19, с. 129].

також поняття «мотивація» розглядається з точки зору об’єкту (те, що необхідно вивчати і 
розуміти),тобто – це те, що є у кожної людини всередині (у голові, серці, душі), спонукає її до дії, спря-
мовує і визначає її поведінку. Це своєрідний внутрішній «двигун», який формує свідоме ставлення пра-
цівника до виконуваної ним роботи та (або) організації в цілому [25, с. 118]. Розглянемо деякі інші точки 
зору на сутність даного поняття, що зібрані у таблиці 1.

таким чином, мотивація є складним соціально-економічним явищем, що поєднує цілу низку скла-
дових, які варіюються залежно від ситуації, суб’єкту господарської діяльності та стилю керівництва, і є 
відображенням соціальних, економічних та психологічних потреб працівників. Звісно, мотивація є клю-
човою функцією управління, оскільки орієнтована на людину як основний об’єкт управління.

Умови реалізації комплексної системи мотивації формуються за допомогою забезпечення адекватної 
мотивації на всіх рівнях соціуму. Особливістю мотивації українських громадян є її тісний зв’язок з реалі-
ями суспільного життя, адже на їхні ціннісні орієнтації, інтереси впливають не тільки фактори, зумовлені 
дією безпосереднього оточення, прямого керівництва, але і значною мірою макросередовища [12, с. 116]. 
Це є досить важливим фактором впливу на суспільство, особливо у контексті еволюції ринкових відно-
син, побудови соціально орієнтованої ринкової економіки та формування соціально орієнтованого ринку 
праці [14, с. 101]. Соціально орієнтована ринкова економіка є однією із найперспективніших моделей 
організації суспільного виробництва і спрямована на досягнення соціальної справедливості та рівності.
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Таблиця 1
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «мотивація»

Автор Наукова точка зору

Шапіро С.А Мотивація – це процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу поводження, визначено-
го комплексним впливом зовнішніх (стимули) та внутрішніх (мотиви) чинників.

тимошенко І.І.,
Соснін О.І. Мотивація є сукупністю рушійних сил, які побуджують людину до здійснення визначених дій.

Загорянська О.Л., 
троцька І.І.

Автори розглядають мотивацію як процес емоційно-почуттєвого зіставлення образу своєї по-
треби з образом зовнішнього предмету. Мотивація – це внутрішній психічний механізм людини, 
що забезпечує пізнання предмету відповідно до потреби і запускає спрямовану поведінку з 
присвоєння цього предмету (якщо він відповідає потребі).

Осовська г.В., 
Юшкевич О.О., 

Завадський Й.,С.

Мотивація є процесом внутрішнього та зовнішнього психологічного  управління поведінкою, 
що єднає інтелектуальні, фізіологічні та психологічні підпроцеси, що полягають у стимулю-
ванні самого себе чи інших на діяльність, спрямовану на досягнення індивідуальних цілей або 
загальних цілей організації.

Шевченко А.Ф, 
Рудич Л.В.

Мотивація – це складна, суб’єктивно-об’єктивна категорія, в якій поєднується суб’єктивна 
діяльність людей з об’єктивними умовами її здійснення. Це вимагає аналізу та оцінки альтерна-
тив, вибору і прийняття рішень. Цей процес ускладнюється тим, що далеко не завжди реальні 
мотиви усвідомлюються суб’єктом, а, отже, приймаються невідповідні рішення при підготовці 
та виконанні дій .

* Складено автором на основі джерел 8, 16, 21, 23, 24.

глибинний зміст мотиваційного процесу, його природа обумовлені соціальним буттям людини, сис-
темою наявних суспільних відносин. Адже особистість є як суб’єктом, так і об’єктом соціальних впли-
вів. Суспільство здатне диктувати оптимальні способи та умови задоволення потреб особистості, об-
межувати деякі з них. Крім того, з ускладненням суспільної організації та підвищенням рівня розвитку 
суспільства відбувається формування нових мотивів, а деякі мотиви, напроти, стають неактуальними в 
нових умовах [6, с. 113-114]. таким чином, виникає необхідність підкреслення соціалізації мотиваційних 
процесів та виділення поняття «соціальної мотивації» як соціально-економічної категорії, що характе-
ризує мотиваційну поведінку працівників на сучасному етапі розвитку економіки та соціуму в цілому.

Феномен соціальності в культурі слід розуміти як особливий зв’язок індивідів, що є носіями взаємоз-
розумілих смислів. Останні творяться в ході спільної праці, спільної боротьби за виживання чи за певний 
зразок якості життя [16, с. 90]. 

Під «соціальним» розуміють сукупність певних рис та особливостей суспільних відносин, інтегрова-
ну індивідами чи спільнотами у процесі спільної діяльності, у конкретних умовах, і, яка виявляється в 
їх взаємостосунках, у становленні свого місця у суспільстві, до явищ і процесів суспільного життя [7].

На погляд Алана г. Джонсона, абсолютно всі люди відчувають потребу в їжі, але ця потреба не робить 
індивідів соціальними. Культурні ідеї, які впливають на вибір, що їсти, як і коли їсти, робить ці аспекти 
соціальними. так само голод, голодування і ситість не є соціальними навіть, якщо вони стосуються мі-
льярдів людей. Але економічні, політичні та інші соціальні домовленості, внаслідок яких багатство, при-
буток і доступ до їжі розподілені, надають цим людським умовам глибокий соціальний зміст [1, с. 243].

Згідно зі словами Д. Ю. Мамаєва: «…за своєю сутністю соціалізація – двосторонній, різноспрямова-
ний процес. Відбувається взаємовплив між біологічними факторами і культурою, а також між тим, хто 
здійснює соціалізацію, і тим, хто піддається соціалізації». Людина стає повноцінним членом суспільства, 
будучи не тільки об’єктом, але й, що важливіше, суб’єктом соціалізації, що засвоює соціальні норми і 
культурні цінності, виявляючи активність, само розвиваючись і само реалізовуючись у суспільстві [11, 
с. 413, 416].

Сьогодні відбувається поєднання нового і традиційного напрямів формування мотиваційних основ 
функціонування економічних суб’єктів, в межах яких демократизація і соціалізація економіки призводить 
до значної індивідуалізації особистості, що є передумовою розвитку потреби індивіда у самовираженні і 
самовдосконаленні. У такому випадку домінуючим мотивом економічної діяльності стає самовираження 
у процесі праці, тобто найбільш привабливим для індивіда є сам процес праці як діяльності [20, с. 57].

У цих умовах набуває актуальності формування соціально орієнтованого ринку праці, що передбачає 
створення системи соціально-економічних відносин, складові якої визначають і регулюють відтворення 
трудового потенціалу (формування, розподіл, перерозподіл та використання) в умовах сталого економіч-
ного розвитку і на цій основі забезпечення прогресивних стандартів якості життя населення. При цьому 
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підході людина розглядається не лише як суб’єкт розвитку економічної системи, але й як мета цього 
розвитку та вирішальна умова формування соціально орієнтованого ринку праці. Результатом цього про-
цесу є людський розвиток, що визначається не лише як досягнутий рівень добробуту, але і як зростання 
людських можливостей [14, с. 102]. У даному контексті слід відмітити і зростання ролі та розвиток со-
ціальних потреб сучасних працівників.

Соціальні потреби – це потреби належати до соціальної групи і займати в ній визначене місце, ко-
ристуватися прив’язаністю і увагою оточуючих, бути об’єктом їх поваги і любові. Соціальні потреби, 
які зводяться до потреби наполягати на своїх правах – потреба «для себе», протилежні і, в той же час, 
взаємодіють з потребами виконувати свої обов’язки – потребами «для інших». Сили і тих, і інших контр-
олюються соціальними нормами, які формуються в результаті складної взаємодії історичних, економіч-
них, національних та інших факторів [4, с. 128].

До соціально-психологічних потреб, які визначають соціально-біологічні цілі життєдіяльності від-
носять: лідерство у малій групі (сім’ї, виробничій бригаді тощо); фронтальне лідерство (в натовпі, в 
масах) – прагнення прославитись будь-яким шляхом, стати відомим, отримати визнання, виділитись із 
загальної маси; ієрархічне лідерство. В будь-якій організаційній спільноті, в будь-якій соціальній сис-
темі є своя ієрархічна структура. Лідери таких структур спрямовують зусилля на те, щоб зберегти своє 
становище, а їх підлеглі всіх рівнів – на те, щоб піднятись вище, конкуруючи між собою. Соціальні по-
треби, що визначають найвищі цілі життєдіяльності людини, представлені основними цінностями, які 
формуються в етносі, за допомогою яких організується і управляється сам етнос [26, с. 47-48].

А. Маслоу серед соціальних потреб виокремив егоїстичні потреби особистості: зовнішні (соціальний 
статус, престиж, повага з боку соціального оточення), та внутрішні (самоповага, самовпевненість) та ін. 
Соціальні фактори (престиж, статус) мотивують професійну діяльність працівника лише тоді, коли він 
чітко усвідомлює, що досягнуті успіхи сприятимуть підвищенню його статусу, а помилки призведуть 
до пониження у посаді, і ця залежність неодноразово підкріплюється практичною діяльністю. Більшість 
людей працюють на рівні, що нижчий від їхніх можливостей, за відсутності умов для власної ділової 
кар’єри. У практиці зарубіжних фірм прийнято вважати, що людина, яка не прагне до вершин ділової 
кар’єри, не може працювати з повною віддачею енергії. Однак специфіка руху за рівнями службової 
ієрархії багато в чому зумовлюється видом професійної діяльності, обійманою посадою, особистими 
особливостями управлінців тощо [9].

Крім того, С. Московічев виділив перелік найбільш соціогенних потреб, що визначають соціальну мо-
тивацію людини. До них належать: соціальна приналежність (групове членство), соціальні контакти (спіл-
кування, інформація), соціальний контроль, сексуальні стосунки, співпраця (досягнення групових цілей), 
адекватний взаємообмін, дотримання групових норм, аффіліація (дружба, альтруїзм, пожертва), настав-
ництво, лідерство, відчуття власної переваги над оточуючими, чіткий розподіл ролей у групі, соціальний 
престиж, демонстрація (виставлення себе на показ), пояснення причин поведінки, влада (підпорядкування 
собі інших), підпорядкування себе іншим, захист від натиску, відповідальність (обов’язковість), отриман-
ня допомоги, наслідування (імітація), згуртованість тощо [13, с. 144]. також, вчений підкреслював необ-
хідність виділення соціальної мотивації в окрему категорію, як у соціальній психології, так і в ученнях 
про мотивацію в цілому. Це зауваження є досить актуальним, оскільки виокремлення та чітке визначення 
соціальної мотивації, як у теорії мотивації, так і в теорії управління відсутнє.

І. В. Василенко у своїй праці «Концепція соціальної філософії: методологічний аналіз» розглядає по-
няття «соціальна мотивація» з точки зору соціальної філософії, і стверджує, що: «…Соціальна мотивація 
є «трансцендентним початком» події, основу якого складають діячі, соціальні структури і продукти їх 
взаємодії: цінності, ідеї, погляди, норми, предмети…Соціальна мотивація виступає як програма само-
управління цілеспрямованої активності особистості, що регулює її діяльність…» [5].

Провідний фахівець Інституту психології ім. г.С. Костюка НАПН України, С. Московічев, розгляда-
ючи соціальну мотивацію з позиції соціальної психології, стверджує, що «соціальну мотивацію можна 
трактувати як спрямовану на визначення відхилень від звичайної саморегуляції групової поведінки і 
оптимізацію ситуації. Цей процес двохступінчатий. Спочатку в якості первинних, емпіричних змін у 
поведінці виступають різновиди мікросоціальної дезадаптації (дезінтеграція, бар’єри у спілкування, не-
розуміння тощо). Потім на цій основі актуалізуються відповідні соціогенні потреби в якості вторинних 
змінних, що є безпосередніми попередниками дії» [13, с. 137].

О. В. толстікова виділяє поняття соціально-економічної мотивації, стверджуючи, що це процес спо-
нукання людини або групи людей, який через вплив на психологічний стан людини дає поштовх для 
виконання нею означеної роботи, задає межі і форми діяльності працівника за яких він може досягти 
власних цілей через призму досягнення цілей організації [22].
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На нашу думку, головна відмінність соціальної мотивації як економічної категорії від філософських 
та психологічних трактувань полягає у яскраво вираженій трудовій орієнтації. Ми визначаємо соціальну 
мотивацію, як важливу складову частину мотивації, тобто як одну із функцій управління персоналу, що 
тісно пов’язана з функціями планування, контролю, організації, прийняття рішень тощо. тому, в процесі 
управління соціальною мотивацією, менеджер спонукає працівників до якісного виконання трудових 
обов’язків та професійного зростання шляхом задоволення їх соціогенних потреб, тим самим покращу-
ючи показники діяльності підприємства. Це особливо актуально в умовах соціально орієнтованої еконо-
міки, оскільки дана модель характеризується оптимальним поєднанням інтересів держави, населення та 
бізнесу, а також наявністю соціально-відповідального підприємництва.

Висновки. Проаналізувавши підходи до розуміння мотивації, соціалізації, соціальних потреб, соці-
ально-філософське та психологічне розуміння соціальної мотивації, а також враховуючи сучасні зміни в 
економіці, що направлені на її соціалізацію, можемо сформулювати наступне визначення соціальної мо-
тивації: це функція управління персоналом, що являє собою процес спонукання людей до ефективного 
здійснення їх професійної діяльності, що проявляється у прагненні працівника бути частиною механізму 
розвитку підприємства, здійснювати свій вагомий внесок у цей розвиток, за рахунок чого працівник 
може самореалізуватися як успішна особистість, відчути свою цінність як для підприємства, так і для 
суспільства; соціальна мотивація не є відокремленою від матеріальної чи нематеріальної мотивації, вона 
формується на основі моральних цінностей та мотивів, підкріплених матеріальними та нематеріальними 
стимулами і визначається основними соціогенними потребами.

Підсумувавши все вище сказане, можемо зробити висновок про те, що в умовах сьогодення соціальна 
мотивація є однією з найважливіших категорій. як функція управління персоналом будь-якої організа-
ції, вона відповідає за ставлення персоналу до праці, до підприємства в цілому, та визначає самоусвідом-
лення кожного працівника як частини соціально-економічної системи, якою є підприємство.

тому на сучасному етапі розвитку економіки та суспільства існує теоретична і практична необхід-
ність формування механізму управління соціальною мотивацією персоналу сучасних підприємств з ура-
хуванням змін, що відбулися як у соціально-економічній, так і в ціннісно-мотиваційній сфері. Все це 
вимагає проведення подальших наукових досліджень у даному напрямі.
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