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ключовим аспектом забезпечення економічних інтересів працівників різних 

підприємств. Для ефективного управління підприємством необхідно формувати 

відповідну систему стимулювання персоналу, яка може бути застосована в інших 

практиках. 
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Напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності 

 

В сучасних умовах важливим напрямом забезпечення ефективності та 

конкурентоспроможності підприємства активна інноваційна діяльність. Досить 

часто, говорячи про інноваційну діяльність, працівники асоціюють її із новими 

продуктами, товарами. Разом з тим, інновацією може бут не лише новий продукт, 

проте й [1]:впровадження нового методу виробництва; освоєння нового ринку 

збуту; отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів; проведення 

відповідної реорганізації, наприклад, забезпечення монопольного положення. 

 Саме тому, більшості вітчизняних підприємств варто зосередити увагу на 

нематеріальній складовій: нових ринках збуту, нових методах продажу, 

удосконаленні організаційної структури. Дані питання ефективно вирішуються, в 

першу чергу, за рахунок відповідної зацікавленості персоналу. Саме тому, досить 

актуальним є питання мотивування працівників до інноваційної діяльності.  

Огляд літературних джерел [2-6] показав, що у західній практиці 
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менеджменту виділяють матеріальні та моральні методи стимулювання 

інноваційної діяльності прямої та непрямої дії. Методи прямої дії передусім 

враховують комерційний результат нововведень, а їх основою є частка 

додаткового прибутку організації від впровадження новації, яка збільшує 

винагороду працівника. Методи непрямої дії мають різне призначення: є засобом 

мінімізації податкового навантаження організації (пільгове придбання акцій, 

оплата участі в наукових конференціях тощо); підвищують соціальний статус 

працівника, задовольняють певні моральні потреби тощо. 

Методи стимулювання інноваційної діяльності прямої і непрямої дії мають 

різне мотиваційне навантаження: 

- методи прямої дії є вагомими стимулами для працівників, здатних 

продукувати інновації; 

- методи непрямої дії спрямовані на формування сприятливого для 

інноваційної діяльності середовища. 

Вітчизняним підприємствам необхідно велику увагу сконцентрувати на 

методах непрямої дії, які практично не знаходять реалізації.  

Мотивування до інноваційних рішень питань, які перманентно виникають в 

процесі операційної діяльності, розробки інноваційних продуктів, впровадження 

інноваційного маркетингу є можливим без залучення значного обсягу фінансових 

ресурсів за умови ефективного управління та впровадження в діяльність 

підприємства передових методів керівництва та планування.  

Крім того, для збільшення ефективної роботи кадрів та зростання кадрового 

потенціалу, вітчизняним підприємствам слід використовувати п’ять кроків 

японської філософії «Кайдзен» - «5 S», що складається з 5 ключових елементів [7]: 

Seiri – акуратність; Seiton – порядок; Seiso – чистота; Seiketsu – стандартизація; 

Shitsuke – дисципліна. Важливою складовою у японській методиці «Кайдзен» є 

принцип «однієї хвилини», суть якого полягає в тому, що працівник займається 

певною справою рівно одну хвилину, щодня в один і той же час, оскільки одна 

хвилина часу – це зовсім мало, то виконання певної хвилинної щоденної справи є 

можливим для будь-якого працівника. Поступово даний час збільшується. 

Використання даного методу сприятиме підвищенню практичних навичок 

працівників, підвищенню креативності.  

Висновки: Таким чином, ефективне мотивування працівників сприятиме 

підвищенню ефективності інноваційної діяльності, що в кінцевому рахунку 

призведе до підвищення конкурентоспроможності підприємств. Вітчизняним 

підприємствам варто активно впроваджувати стимулюючі заходи непрямої дії 

матеріального та нематеріального характеру, використовувати методи японської 

системи управління. 
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Критерії створення дизайну промо-сайту 

 

Промо-сайт — це сайт, призначений для рекламуванняпевного бренду або 

товару в мережіІнтернет. Веб-дизайн промо-сайтівволодієсвоїмиособливостями, 

аджеосновнимзавданням рекламного сайту є спонуканняпотенційногопокупця до 

дії, тож стиль веб-дизайну повинен сприятивиконаннюцьогозавдання. 

Метою даноїроботи є формуваннякритеріїввибору дизайну промо-сайту. 

На основіаналізуспеціалізованоїлітературибуловиділенопереліккритеріїв, за 

якимиможнаобирати та вдосконалювати дизайн промо-сайту: 

● вивченняцільовоїаудиторії сайту. Аналізцільовоїаудиторії є необхідним для 

складання портрету типового відвідувача сайту; 

● створеннязагальноїконцепції дизайну сайту для опису того, як буде 

«працювати» дизайн, які в ньогоможуть бути включеніелементи, як 

будутьрозставленіакценти та ін.; 


