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"Трансформація підходу до мотивації праці персоналу
в умовах інформаційної економіки"
Сьогодні більше половини ВВП сучасних економічно розвинутих
країн припадає на інформаційну продукцію, їхня могутність визначається
не лише рівнем розвитку військового та економічного потенціалу, а й міцним
інформаційним підґрунтям, наявним комплексом аналітико-обчислювальних засобів, здатних у найкоротший термін обробляти значні масиви
інформації та забезпечувати її своєчасну доставку зацікавленим користувачам.
Цілком природним стало формування інформаційної економіки, розвиток
якої є вкрай важливим, адже, змінюючи характер взаємодії суб'єктів економіки
й підвищуючи її ефективність, він прямо впливає на бізнес, підвищує
інноваційний потенціал підприємств, обумовлює здорову конкуренцію
між виробниками, що призводить до зростання продуктивності й покращення якості продуктів та послуг. Однак, надаючи незаперечні переваги,
даний процес актуалізує перелік питань, що вимагають негайного вирішення.
Діяльність окремих людей, колективів, підприємств та організацій все
більше залежить від їхньої інформованості, можливості та здатності раціонально використовувати наявну інформацію у процесі пошуку й обґрунтування ефективних рішень. Це змінює вимоги до людини, її необхідних
якостей – важливими стають високий рівень інформаційної культури,
розвинутий інтелект, ерудиція, знання, вміння продуктивно працювати
з інформацією, тобто професіоналізм стає головною характеристикою
людини в інформаційному середовищі.
Зазначені процеси вимагають переосмислення основних категорій,
моделей та інструментів менеджменту, й, перш за все, менеджменту персоналу.
Має трансформуватися існуючий підхід до мотивації персоналу в напрямі
стимулювання розвитку найцінніших в умовах інформаційної економіки
якостей, вмінь та навичок працівників.
Проблеми мотивації персоналу в умовах глобальної інформатизації
намагалися вирішити велика кількість науковців, однак постійна динаміка
зовнішнього середовища обумовлює необхідність постійної перебудови
всієї системи управління персоналом відповідно до нових умов з метою
отримання вітчизняними підприємствами конкурентних переваг.
Метою статті є обґрунтування напрямів трансформації існуючого
підходу до мотивації персоналу відповідно до вимог інформаційної економіки.

Забезпечити розвиток підприємства в умовах інформатизації можливо
лише шляхом ефективного використання персоналу, вивільнення його
творчої енергії. Практика потребує від працівників не тільки професійних
знань, а й готовності та здатності до вирішення як типових, так і нестандартних завдань. Отже, управління персоналом на підприємствах, що
прагнуть до успішного розвитку, має бути спрямоване на виявлення
й ефективне використання вмінь та навичок працівників, їхніх особистих
якостей, творчих здібностей. Фактором вирішення даної проблеми є мотивація праці, відсутність якої дезорієнтує людину, знижує її активність та
продуктивність діяльності.
Сьогодні доцільно застосовувати систему управління персоналом
на основі компетентностей, на якій мають базуватися розвиток персоналу,
процедури планування, відбору та наймання, адаптаційні заходи та мотиваційні програми. Високий рівень компетентності співробітників визнано
важливою конкурентною перевагою підприємств та одних країн перед
іншими. Завдяки появі поняття "компетентність" у кадровій політиці сучасних
підприємств з'являються новітні технології щодо оцінки та мотивації
персоналу. Інтенсифікації даного процесу сприяли зміни у виробництві
і його висока наукомісткість, значна увага до питань якості продукції, перехід
від традиційної технології до гнучких виробничих комплексів, тобто прагнення
до інноваційності. Вони підвищили значущість творчої праці, високого
професіоналізму, аналітичних здібностей персоналу, інформаційної сприйнятливості, комунікабельності, здібностей до навчання, що призвело до
усвідомлення важливості розвитку компетентностей персоналу як пріоритетного напряму вдосконалення системи управління ним. Отже, можна
сказати, що компетентності є ефективним інструментом керівника та основою
всієї системи управління персоналом в умовах інформаційної економіки.
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