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ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розроблено послідовність активізації діяльності працівників. Досліджено фактори активізації діяль2
ності працівників комунікаційної сфери промислових підприємств та їх особливості. З метою обрання
факторів, що чинять найвагоміший вплив на активізацію діяльності працівників, побудовано багатофак2
торну регресійну модель.
In the article is created the sequence of activation employees' activity. Also is investigated the factors of
activation employees activity in communication sphere of industry. Having the aim to choose factors, that makes
the most valuable influence on activation, is constructed multifactor regression model.

Ключові слова: активізація, система комунікацій, фактори активізації, багатофакторна регресійна мо
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З огляду на результати аналізу літературних дже
ВСТУП
У практичній господарській діяльності підприєм рел за проблематикою, ціллю дослідження є побудова
ства застосовують вузький спектр методів активізації послідовності активізації працівників комунікаційної
працівників комунікаційної системи. Так, на 85% дос
ліджуваних підприємствах використовуються методи,
які базуються на матеріальному стимулюванні — пе
реважно це одноразові премії та словесна похвала.
Використання зазначених методів значно звужує
можливість підвищення зацікавлення працівників у
своїй роботі, унеможливлює використання резервів
підвищення результативності праці, знижує креа
тивність та творчий підхід до вирішення поставлених
завдань, скорочення частки наукомістких операцій,
швидкості здійснення комунікацій та не призводить
до удосконалення організації роботи всього підприє
мства.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
З огляду на зазначене та базуючись на результатах
експертного дослідження на предмет застосування ме
тодів активізації працівників комунікаційної системи у
практиці вітчизняних підприємств, можемо стверджу
вати, що виникає об'єктивна необхідність у розробленні
дієвого методичного інструментарію щодо удоскона
лення активізування діяльності працюючих.
Більшість науковців [1—8] схиляється до думки, що
основним фактором впливу на працівників комуніка
ційної системи є матеріальні стимули. Нематеріальним
стимулам та мотивам як чинникам вплину на активіза
цію працівників приділено недостатньо уваги. Тому до
цільно дослідити особливості впливу як мамеріальних,
так і не матеріальних стимулів, а також визначити їх
пріоритетність.
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Рис. 1. Послідовність активізації діяльності працівників
комунікаційної системи промислового підприємства
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
На третьому етапі відбувається
дослідження факторів внутрішнього
і зовнішнього середовища. Загально
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
відомо, що підприємство є відкритою
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ
системою, а отже, фактори, які впли
Ɋɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ
вають на підприємство, чинять вплив
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɡɚ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ ɬɚ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ
і на структурні елементи даного об'єк
Ɋɿɜɟɧɶ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɇȻɍ
та, зокрема і на працівників комуні
Ɋɿɜɟɧɶ ɨɛɦɿɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɜɚɥɸɬ
каційної системи. Тому при дослі
ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ
Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
дженні факторів, що впливають на
ɉɨɞɚɬɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
активізацію працівників, доцільним є
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ
розгляд усієї сукупності факторів
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
зовнішнього і внутрішнього середо
ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ
Ƚɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
вищ промислового підприємства.
ɉɨɥɿɬɢɱɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɜ ɤɪɚʀɧɿ
На основі систематизації напра
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɤɪɚʀɧɢ
цювань науковців [1—8] стосовно
Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ
факторів впливу на діяльність підпри
ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɧɨɲɟɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ємств згруповано найбільш вагомі
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
фактори (табл. 1).
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Більшість факторів зовнішнього
Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɁɆȱ, ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ,
середовища підприємства науковці
ɩɪɟɫɿ
поділяють на фактори прямого та не
ɉɨɜɧɨɬɚ ɿ ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
прямого впливу. Однак, незалежно
əɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
від того, до якої групи вони належать,
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ
ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
зазначені фактори є складно регуль
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ованими.
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɚɰɿ
Вищенаведені фактори можуть як
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɫɨɰɿɭɦɿ
негативно, так і позитивно впливати на
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
діяльність цілого підприємства, а
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ
Ɉɛɫɹɝɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
отже, і на діяльності працівників ко
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ
мунікаційної системи. Якщо в резуль
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ
таті аналізу внутрішнього середовища
əɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
підприємством виявлено негативний
Ⱥɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
вплив таких факторів, то керівникам
Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ
необхідно розглянути шляхи впливу
ɋɬɭɩɿɧɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
на них та способи їх мінімізації, щоб
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
негативні наслідки не поширились і на
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ
роботу працівників. Для цього по
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
трібно виявити і досліджувати ті фак
Ɉɛɥɿɤɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ
тори, які справляють позитивний
Ɋɟɫɭɪɫɧɿ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
вплив на діяльність підприємства і, та
Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ким чином, призводять до активізації
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ
роботи персоналу комунікаційної си
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
стеми. Саме це передбачає четвертий
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
етап пропонованої послідовності.
сфери, а також аналіз факторів впливу на активізацію
З метою ідентифікування та обрання факторів, які
працівників промислових підприємств як одного з етапів сприяють активізації працівників комунікаційної систе
даної послідовності.
ми, запропоновано методичні рекомендації, які поля
гають у виконанні таких етапів:
РЕЗУЛЬТАТИ
1) узагальнення факторів внутрішнього, зовнішнь
З метою виявлення основних потреб усіх працівників ого середовищ підприємства та специфічних факторів
комунікаційної системи підприємства доцільним є про комунікаційної системи;
ведення анкетування для виявлення їхніх мотивів, сти
2) аналіз усієї множини факторів на предмет їхньої
мулів, додаткових потреб, у чому вони вбачають напря значущості, базуючись на експертному оцінюванні;
ми активізації своєї роботи. Тому розроблено послі
3) обрання найістотніших факторів, що сприяють
довність активізації діяльності працівників, що пред активізаціїдіяльності працівників із використанням рег
ставлена на рис. 1.
ресійних моделей.
На першому етапі необхідним є усвідомлення керів
Підставою для обрання найсуттєвіших факторів є
ництвом доцільності активізації працюючих та зосеред результати експертного опитування. В опитуванні взя
ження уваги на працівниках комунікаційної системи. ли участь працівники комунікаційної системи множини
Переважна більшість керівників під активізацією розуміє промислових підприємств.
удосконалення системи мотивування та стимулювання
З метою розроблення обгрунтованих та дієвих прак
працівників. Однак, як засвідчують дані експертного опи тичних рекомендацій для активізації діяльності праців
тування, навіть у даній площині використовуються досить ників комунікаційної системи слід дослідити вищевка
вузький інструментарій. Незаперечним є той факт, що зані фактори на предмет вагомості їх впливу на таких
працівники становлять найцінніший ресурс підприємства. працівників. Протягом 2010—2011 рр. було проведене
Другий етап передбачає визначення мети і цілей ак експертне опитування менеджерів промислових під
тивізації діяльності працівників. Надзвичайно важливим приємств. В анкеті їм було запропоновано із сукупності
є те, щоб цілі мали об'єктивний характер та кількісне факторів відмітити та оцінити ті, які на їхню думку ак
вираження. Це допоможе у майбутньому визначити тивізували б діяльність. Експерти присвоїли найвищі
ефективність проведених заходів. Важливим моментом бали тим факторам, котрі, на їхню думку, є найбільш
на даному етапі є забезпечення узгодження цілей акти впливовими. Запропоновано п'ятибальну шкалу, у якій
візації із цілями та стратегією розвитку всього підприє відповідно 5 — найвпливовіший фактор, а 0 — це фак
мства.
тор із найменшим впливом.
Таблиця 1. Перелік факторів, які впливають на діяльності працівників
комунікаційної системи промислового підприємства
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З метою узагальнення значень
слід розрахувати їх середнє значен
ня за відомою формулою:
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n
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n

Таблиця 2. Значення коефіцієнтів, які характеризують значимість факторів
впливу на активізування працівників комунікаційної системи

(1),

1

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ
Ɋɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ

Kb
1,1

1
0,9

2
1

3
1,4

ɉɟɪɟɥɿɤ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ
4
5
6
7
1,7
2
0,6
0,8

8
0,7

9
0,9

10
1

1,02 1,2
1,4
1,3
0,7
0,9
0,9
0,8
1
1
1
де K b — середньоарифметичне 2 ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ
значення коефіцієнта впливу факто
ɪɿɜɟɧɶ
ра n на активізацію працівників ко
мунікаційної системи; n — кількість 3 ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ
0,64 0,6
0,5
0,7
0,4
0,7
0,6
0,8
0,8
0,7
0,6
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
експертів, які брали участь у анкету
ванні.
4
ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɬɪɟɧɿɧɝɚɯ
1,82 1,7
1,8
1,6
2
1,3
2,1
1,7
2,2
1,9
1,9
Згідного обраного методу необ
ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ
хідним є визначення коефіцієнтів 5. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɬɢɦɭɥɢ
0,28 0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,4
0,2
0,3
0,3
0,2
значимості для кожного з аналізова
6
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
0,91
0,9
1
1,1
0,9
0,7
1
1
0,9
0,8
0,8
них факторів. Зазначені коефіцієн
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ти відображають значимість фак
ɩɪɨɰɟɫɿɜ
торів порівняно один з одним. Отри
мані результати за проведеними дос 7 ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
0,79 0,6
0,5
0,5
0,9
0,9
1
1
0,9
0,8
0,8
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɇɌɉ
лідженнями наведені у табл. 2.
1,62 1,7
1,8
1,6
1
1,3
1,1
1,7
2,2
1,9
1,9
Як видно з наведеної таблиці, 8 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ
факторами, що мають найвищі кое
ɩɪɨɰɟɫɭ
фіцієнти значимості, є участь у тре
1
1
1,3
1
1
1,1
нінгах та семінарах, автоматизація 9 ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 1,09 1,2 1,2 1,1 1
10
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ
0,67
0,7
0,5
0,8
0,5
0,8
0,9
0,7
0,6
0,5
0,7
комунікаційного процесу, система
соціального стимулювання та вико 11 ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɍɪɭɞɨɜɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ
0,91 0,9
1
1
0,6
0,8
0,9
1
1,2
0,9
0,8
ристання матеріальних стимулів.
12 ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 1,58 1,5
1,7
1,7
1,6
1,7
1,4
1,6
1,5
1,6
1,5
Участь у тренінгах та семінарах
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ
сприяє активізації діяльності праці
13
ɋɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɤɥɿɦɚɬ
0,86 0,5
0,6
0,5
0,9
0,8
1
1,3
1,1
0,9
1
вників, оскільки забезпечує:
0,99 0,9
0,8
0,9
1
1,1
1,3
1
1,2
1
0,7
— розширення знань та умінь 14 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɦɨɜ
ɩɪɚɰɿ
працівників;
1,55 1,8
1,5
1,7
1
1,6
1,6
1,3
1,6
1,8
1,6
— підвищення їхнього професій 15 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ного рівня;
ɫɬɢɦɭɥɿɜ
— розширення та поглиблення 16 Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ
0,38 0,2
0,4
0,5
0,3
0,5
0,3
0,4
0,5
0,3
0,4
компетенцій фахівців;
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ
— виявлення латентних вмінь та
ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
навичок.
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɭ ɬ.ɱ.
У результаті експертного опиту
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
вання систематизовано фактори, які
найістотніше впливають на активізацію діяльності пра їхнього соціального досвіду, який розвивається у про
цівників, згідно оцінок експертів (рис. 2).
цесі соціальної взаємодії. Творча активність має прояв
Автоматизація комунікаційного процесу призво через збагачення знаннями, досвідом, навичками,
дить до активізації працівників через пришвидшення пе ступінь реалізації можливостей, дисциплінованість,
ребігу інформаційного обміну, опрацювання даних, ра відповідальність. Тому підприємство повинне заохочу
ціональне використанню ресурсів, зокрема людського вати соціальну активність персоналу, сприяти налагод
чинника.
женню соціальної взаємодії між різними віковими гру
Соціальне стимулювання сприяє підвищенню акти пами, що сприятиме високопродуктивній праці і підви
візації через забезпечення підвищення лояльності пер щенню якості роботи в умовах активізації діяльності
соналу до підприємства. Разом з тим, підприємство зни працівників.
Представлені на рис. 2 фактори активізації діяль
жує власні витрати через відсутність компенсації співро
ності працівників, з точки зору експертів, є найбільш
бітникам їх трудових витрат.
Матеріальне заохочення є одним із найістотніших значущими. Однак для кожного окремо взятого
засобів стимулювання працівників, хоча не сприяє роз підприємства ступінь їх впливу на активізування буде
криттю їхнього потенціалу повною мірою. За сучасних різнитись. З метою обрання факторів, що чинять
умов підприємствам доцільно вдаватися до матеріаль найвагоміший вплив на активізацію, доцільно розра
ної із застосування широкого кола немонетарної моти хувати багатофакторні регресійні моделі для кожної
з чотирьох груп факторів.У загальному вигляді
вації.
Активізація працівників підприємства комунікацій рівняння багатофакторної регресії має такий вигляд
ної системи пов'язується зі ставленням працівника до [9]:
підприємства загалом, праці, самовдосконалення, рівня
(2),
Y = b0 + b1 k1 + b2 k 2 + b3 k 3 ... + ...b n k ni + e i
трудової дисципліни. Одним із особливих факторів
де b 0 — вільний член рівняння регресії; b1 bn — кое
якості активізації роботи працівників є рівень культури фіцієнти регресії, що вказують на часткову вагомість
праці, за допомогою якої здійснюється будьяка ознак певного рівня; k , k — незалежна змінна; e —
1
n
і
діяльність, що дозволяє працівнику найкращим чином неспостережувана випадкова
величина.
реалізовувати свій потенціал. Культура праці як спосіб
Перевірка розроблених моделей на адекватність
діяльності людей відповідно до їхніх можливостей і інте здійснюється за допомогою Fкритерію Фішера, який
ресів дозволяє їм розширити можливості вибору, розраховується за формулою [9, с. 151]:
відстоювати свою думку, удосконалюватися як осо
R2( n − m −1)
бистість.
F ɪɨɡɪ =
(3),
( 1 − R 2 )m
Творча самореалізація персоналу неможлива без
його соціальної активності. Однак рівень соціальної
де n — кількість спостережень; m — кількість фак
активності є різним залежно від віку і статі працівників, торів, які входять в модель.
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Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
əɄɈɋɌȱ ɉɊȺɐȱȼɇɂɄȱȼ:

ȿɅȿɆȿɇɌɂ ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɈȲ ɋɂɋɌȿɆɂ

- ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ;
- ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ;
- ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ;
- ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɬɪɟɧɿɧɝɚɯ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ;
- ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɬɢɦɭɥɢ.
ɌȿɏɇȱɄɈ-ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɑɇȱ:

- ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ;
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ;
- ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɇɌɉ.

ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱ:

-

ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ;
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
ɬɪɭɞɨɜɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ;
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ;
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɤɥɿɦɚɬ.

ȿɄɈɇɈɆȱɄɈ-ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇȱ:

- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ;
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɦɭɥɿɜ;
- ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɩɪɹɦɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɭ ɬ.ɱ. ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.
Рис. 2. Фактори активізації діяльності працівників
комунікаційної системи підприємства

У результаті проведених обчислень за даними табл.
2 та переліку факторів, які наведені на рис. 2, отримано
наступні моделі:
1) для групи факторів "Працівники":
(4);
y =4,72+4,20k10,02k20,03k3 +2,18k4+1,7k5
2) для групи факторів "Технікотехнологічні":
(5);
y= 8,98+0,21k6+0,52k70,04k8
3) для групи факторів "Соціальнопсихологічні":
y= 18,81,4k93,96k10+1,6k11+9,28k12+0,19k13 (6);
4) для групи факторів "Економікоорганізаційні":
(7),
y =5,830,232k14+3,25k15+0,8k16
де y — зростання активності працівників; kn — фак
тори.
Таким чином, побудовані моделі свідчать про те, що
на зростання активності працівників найбільше вплива
ють такі фактори, як: участь у тренінгах та семінарах,
автоматизація комунікаційного процесу, система соц
іального стимулювання, використання матеріальних
стимулів.
На п'ятому етапі відбувається інтерпретація най
більш суттєвих чинників у систему показників, які ха
рактеризують зростання активізації діяльності праців
ників комунікаційної системи. Систематизація показ
ників активізації працюючих здійснювалась на основі
врахування явних та прихованих умінь працівників ко
мунікаційної системи.
На шостому етапі здійснюється обрання та засто
сування методу активізації працівників комунікаційної
системи.
ВИСНОВКИ
Запропонована послідовність активізації праців
ників комунікаційної системи промислових підприємств
має ряд переваг, а саме:
— передбачає аналіз факторів, які не лише вплива
ють на самих працівників, а й факторів внутрішнього і
зовнішнього середовищ, які чинять вплив на діяльність
всього підприємства;
— забезпечує врахування факторів впливу на акти
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візацію діяльності працівників, які зумовлені
специфікою функціонування самої комунікацій
ної системи;
— формує показники активізації діяльності
працюючих на основі найвпливовіших факторів з
метою майбутнього впливу на них;
— забезпечує достовірність та об'єктивність
отриманих результатів, оскільки під час оціню
вання використовуються кількісні та якісні мето
ди;
— забезпечує наскрізність дослідження та
удосконалення процесу активізування працюю
чих, від необхідності усвідомлення керівництвом
важливості такого процесу до конкретних при
кладних рекомендацій, у вигляді розробленої
стратегії активізації працівників комунікаційної
системи.
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