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Доцільним є залучення фахівців і для вирішення тих питань, 

які входять до компетенції суб’єкта розслідування. Необхідні 

консультації, поради, рекомендації практикам можуть надати й 

вчені-фахівці в галузі кримінального права, кримінального про-

цесу, криміналістики, судової бухгалтерії, цивільного права і 

процесу, захисту авторського права і суміжних прав. 

Під час розслідування порушення авторського права і сумі-

жних прав спеціальні знання використовують не лише для 

отримання доказів, але і для одержання різноманітної орієнтую-

чої інформації, яка полегшує прийняття тактичних та процесуа-

льних рішень.  
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МОТИВАЦІЯ ЯК ПРОВІДНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ  

Досягнення ефективної діяльності підприємства потребує 

постійного вдосконалення системи управління персоналом. Мо-
тивація праці персоналу є однією з найактуальніших проблем. 

Методи мотивації персоналу можуть бути найрізноманітніши-
ми, зазвичай вони залежать від системи стимулювання на підп-

риємстві, загальної системи управління та особливостей діяль-
ності самого підприємства. Систему мотивації можна розгляда-

ти як сукупність таких видів мотивації: 
І. За основними групами потреб: 

1. Матеріальна мотивація – прагнення до достатку, більш 
високого рівня життя. 

2. Трудова мотивація. Породжується безпосередньо робо-
тою, її змістом, умовами, організацією трудового процесу, ре-

жимом праці. 

3. Статусна мотивація є внутрішньою рушійною силою по-
ведінки людини, пов’язаної з її прагненням посісти більш висо-

ку посаду, виконувати складнішу і відповідальну роботу, пра-
цювати в престижних, соціально значущих сферах організації. 
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ІІ. За способами, що застосовуються: 

1. Нормативна мотивація. 

2. Примусова мотивація. 
3. Стимулювання. 

ІІІ. За джерелами виникнення мотивів. 
1. Внутрішня мотивація. 

2. Зовнішня мотивація. 
ІV. За спрямованістю на досягнення цілей: 

1. Позитивна мотивація, сприяє ефективному досягненню 
цілей. 

2. Негативна мотивація, що перешкоджає досягненню цілей. 
Сьогодні українські підприємства недостатньо використо-

вуються інструменти підвищення мотивації працівників, що 
пов’язано з високим рівнем безробіття. Більшість підприємств 

роблять основний акцент на маніпулюванні заробітною плат-
нею: підвищуючи або знижуючи її залежно від кон’юнктури 

ринку праці. Тільки великі підприємства сьогодні, приймаючи 
на роботу, пропонують фахівцям високого рівня не тільки висо-

ку зарплату, але і щедрий соціальний пакет, що покриває части-

ну важливих витрат життєдіяльності людини.  
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Відповідно до Конституції України громадяни України ма-
ють право на свободу об’єднання у політичні партії та громад-
ські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та 
задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних 
та інших інтересів. Право на свободу об’єднання є невід’ємним 


