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Abstract:
У
статті
визначено
актуалізацію
проблематики формування та реалізації економікоуправлінського механізму мотивації персоналу до
енергозбереження
будівельних
підприємств,
що
обумовлено
сучасними
трендами
зовнішнього
середовища їх функціонування. Мета статті полягає у
розробці теоретико-емпіричних положень економікоуправлінського механізму мотивації персоналу до
енергозбереження на підприємствах. Проведений аналіз
специфіки
енергозбереження
на
будівельних
підприємствах та дослідження дефініції мотивація, надав
можливість визначити мотивація до енергозбереження,
як процес планування змін, спрямований на підвищення
рівня енергоефективності через інкорпорацію новітніх
методологій, зокрема «Methodology of Facilitation» та
рефлексії
щодо
мотивування
працівників
до
енергозбереження
й
досягнення
конгруентності
(погодження)
між
організаційною
структурою,
процесами, стратегією, персоналом підприємства.
Розроблено теоретико-емпіричні положення економікоуправлінського механізму мотивації персоналу до
енергозбереження на підприємствах, де визначено
параметрична характеристика та функціональна ознака
специфіки формування та реалізації механізму мотивації
персоналу до енергозбереження.
Keywords:
енергозбереження,
мотивація, будівництво, управління.

фасилітація,

Климчук М. Теоретико-емпіричні положення економіко-управлінського механізму
мотивації персоналу до енергозбереження на підприємстві [Електронний ресурс] /
Марина Климчук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). —
С. 65-73.
—
Режим
доступу
до
журн.:
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17kmmenp.pdf.
This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license.

65

ISSN 2223-3822 © Соціально-економічні проблеми і держава. — Вип. 2 (17). — 2017

1. Постановка проблеми.
Актуалізація проблематики формування та реалізації економіко-управлінського
механізму мотивації до енергозбереження будівельних підприємств пов’язана з
сучасними трендами зовнішнього середовища їх функціонування. За умов значної
конкуренції підприємствам для досягнення поставлених цілей і завдань не достатньо
лише впроваджувати сучасні енергозберігаючі технології виробництва і мати
висококваліфікований персонал, виникає потреба у мотивації до енергозбереження і
достатнього стимулювання. Доцільно організувати працю таким чином, щоб кожен
фахівець на будівельному підприємстві працював найефективніше і докладав
максимум зусиль, в контексті досягнення мети підприємства. Однією з детермінант
зниження рівня енергозалежності та зменшення енергомісткості виготовленої
продукції підприємства є його персонал, як базисний ресурс, що потребує мотивації до
енергозбереження з використанням новітніх методологій управління рефлексії та
«Methodology of Facilitation», потреба у вивченні цих підходів щодо мотивації персоналу
до енергозбереження й обумовила тему дослідження.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання формування мотиваційного механізму, відповідно реаліям розвитку
ринкової економіки в Україні, досліджує низка провідних вітчизняних учених:
О. А. Богуцький, О. М. Волк, Н. М. Гайтина, М. В. Рибалка, Г. М. Рижакова, А. В. Колодійчук,
В. М. Лич, О. М. Малихіна, Л. Г. Мельник, А. В. Музиченко-Козловський [5; 16; 19; 21; 35].
3. Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Мотивація персоналу до енергозбереження – це один з резервів економії,
зниження рівня енергомісткості підприємства, оптимізації втрат та підвищення рівня
ефективності використання енергоресурсів. Натепер, постає проблематика не
розробленості механізму мотивації до енергозбереження господарюючих суб’єктів, що
в будівництві. Будівельні підприємства зацікавлені в зменшенні рівня енергомісткості
виготовленої продукції, адже від цього залежить рівень їх прибутків.
Важливість вищенаведеної проблематики актуалізує розробку механізму
мотивації персоналу до енергозбереженням та визначені його параметричної
характеристики, функціональної ознаки, специфіки формування та реалізації.
4. Постановка завдання.
Метою статті є розробка теоретико-емпіричних положень економікоуправлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереженням на будівельних
підприємствах.
5. Виклад основного матеріалу.
В сучасних формаціях постіндустріального розвитку суспільства, як пріоритет
актуалізується трансформація парадигми енергозбереження на основі симбіозу
економіки й навколишнього середовища. Із загостренням паливно-енергетичної,
екологічної, економічної криз потребує розроблення організаційно-економічний
механізм управління енергозбереженням підприємств на основі постулатів сучасних
концептів «Environmental economics», «Passive house» «Triple Zero», «nZEB», «Smart–
Grid–0–Energy build», «Green Lease», що надасть можливість вирішити екологічні та
ресурсні проблеми, підвищити рівень енергоефективності, енергонезалежності,
енергобезпеки держави. Пріоритетним є вирішення проблематики реалізації
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потенціалу енерго-ресурсозбереження на будівельних підприємствах, де за оцінками
експертів він становить 55 %.
Результативне управління енергозбереженням на підприємствах будівельного
комплексу є невід’ємною структурною компонентою формування та розвитку політики
енергоефективності, енергоощадності економіки й енергобезпеки країни. Актуалізація
вивчення проблематики розробки дієвих підходів, методів, інструментів управління
енергозбереженням обумовлена тим що енергозберігаючі заходи є індикатором, що
виступають критерієм успіху на ринку. Стратегічним пріоритетом функціонування
будівельних підприємств у ринковому середовищі є досягнення максимального рівня
рентабельності, прибутковості виробничо-комерційної діяльності, підвищенні рівня
ефективності використання усіх видів ресурсів, формуванні конкурентних переваг, а
також формування та реалізації дієвих механізмів мотивації персоналу до
енергозбереження.
З метою підвищення рівня енергозбереження доцільно переймати досвід
передових країн і застосовувати новітні методології мотивації і стимулювання праці,
такі як рефлексію та ідею фасилітації в управлінні. Інтерпретуємо «фасилітацію» через
призму процесу і результату. З точки зору процесу - це розробка, управління
структурою процесів, які допомагають групі ефективно виконувати та координувати
свою роботу, мінімізуючи загальні проблеми, з якими стикаються, працюючи разом.
«Methodology of Facilitation» акцептує увагу на наступних питаннях: ідентифікації
цілей; залучення персоналу для вирішення поставленої проблематики; розробка
процесу, в якому бере участь група, і послідовність виконання завдань; ефективна
комунікація; досягнення відповідного рівня участі та використання ресурсів;
компетенції та здібності учасників [20].
О. М. Малихіна під системною мотивацією людського капіталу будівельних
підприємств пропонує розуміти сукупність взаємопов’язаних форм і методів
управлінського впливу на економічну поведінку персоналу, які забезпечують переважно інтенсивний розвиток будівельних підприємств на основі відтворення їх
людського капіталу з метою стимулювання інноваційної активності і підвищення
ефективності функціонування будівельних підприємств у довгостроковому
періоді [23].
Що стосується підвищення рівня енергоефективності будівельних підприємств,
натепер,
фахівцями
виділяються
три
основні
напрями
впровадження
енергозбереження [13]:
реалізація
організаційно-економічних
заходів
з
енергозбереження;
здійснення
технологічних
заходів;
упровадженням
енергозберігаючих проектів, які включають в себе заміну технологій і реконструкцію
діючих виробництв.
Ми погоджуємось з вищезазначеним твердженням авторів, але пропонуємо
розширити цей перелік з врахуванням сучасних трендів «Passive house», «Green Lease»,
які більш детально досліджені у монографії [9]:
- системна модернізація технологічного обладнання;
- упровадження прогресивних технологій на основі альтернативних джерел
енергії;
- оптимізація систем нормування та планування витрат енергоресурсів;
- проведення інвентаризації і регламентація статей витрат енергоресурсів;
- удосконалення методичного забезпечення оцінювання економічної
ефективності впровадження енергозберігаючих заходів та технологій, розрахунку
економії ресурсів;
- стимулювання економії енергоресурсів працівниками підприємства, через
імплементацію
дієвого
економіко-управлінського
механізму
мотивації
енергозбереження на будівельних підприємствах;
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- широке використання «зелених» технологій в будівництві;
- сприяння у забезпеченні науково-технічного супроводу інкорпорації новітніх
технологій.
Домінантно-якісною характеристикою системи управління енергозбереженням
є стійкість її розвитку, що розглядається як здатність ефективно використовувати,
автономно видозмінювати ресурси свого розвитку, безперервно нарощувати
показники позитивних змін, не збільшуючи або мінімізуючи витрати базових,
невідновлюваних ресурсів виробничо-економічної системи. В основі системи
управління енергозбереженням лежать показники інвайроментального розвитку, в
числі яких можна відзначити показники-індикатори:
- обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування;
- коефіцієнт оновлення основних фондів;
- податкові пільги і преференції;
- енергомісткість виготовленої продукції;
- частка інноваційної продукції в загальному обсязі виробленої продукції;
- кількість неперероблених відходів виробництва і споживання;
- інвестиції в основний капітал, спрямовані на впровадження новітніх
енергозберігаючих технологій.
Ефективність системи управління енергозбереженням підприємства залежить
від формування та встановлення з позиції забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів мотиваційних орієнтирів, що є одним із найбільш важливих
аспектів теорії мотивації.
Реалізацію відповідного комплексу мотиваційних впливів має сприяти
досягненню персоналом будівельного підприємства цілей енергозбереження, що були
заплановані їх керівництвом. Інкорпорація ефективних практик управління
енергозбереженням підприємства та детермінація умов для їх застосування надає
можливість досягти поставлених цілей мотивації енергозбереження на підприємстві.
Формування та реалізація системи стимулів, що застосовуються до персоналу з метою
спонукання персоналу до ощадливого і раціонального використання енергетичних
ресурсів для сучасних будівельних підприємств мотивація енергозбереження є
невід’ємною
структурною
компонентою
загального
процесу
управління
енергозбереженням.
Дефініція «мотивація» низкою вчених розглядається з двох позицій. З однієї
точки зору, як стратегія менеджменту. Згідно з визначенням, мотивація є діяльністю
менеджера, спрямованої на організацію праці для досягнення бажаних результатів
підприємства.
З іншої точки зору, в рамках психології, мотивація відноситься до ментального
стану людини, яке визначає основу поведінки та є рушійним фактором, що обумовлює
його зміна, формує обмежувальні бар'єри поведінки. Однак, на практиці, в цілях
побудови ефективної системи мотивації та стимулювання персоналу керівництву
підприємства доцільно враховувати дуалістичний характер такої категорії, як
«мотивація».
Тому, пропонуємо, мотивацію до енергозбереження розглядати з управлінського
аспекту, проте враховувати і соціально-психологічні чинники, що визначають
поведінку індивіда.
Враховуючі специфіку енергозбереження на будівельних підприємствах та
дослідження дефініції мотивація пропонуємо авторське визначення: «Мотивація до
енергозбереження - це інкорпорація новітніх методологій, зокрема фасилітації та
рефлексії щодо мотивування працівників до енергозбереження та досягнення
конгруентності (погодження) між організаційною структурою, процесами, стратегією,
персоналом підприємства; або як процес планування змін, спрямований на підвищення
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рівня енергоефективності через досягнення конгруентності таких ключових вимірів
енергозбереження підприємства, як зовнішнє середовище, місія, стратегія, структура,
системи стимулювання».
При здійсненні управлінських процесів на підприємстві доцільно враховувати,
що люди з більшим ступенем мотивації працюють продуктивніше незалежно від рівня
їх вмінь чи навичок [29, с. 362]. Існує низка практик впливу на мотивацію людини,
кількість яких лише поповнюється. Важливим є те, що способи забезпечення
ефективного впливу на мотивацію трудової діяльності людини не є сталими. До того ж
один і той самий чинник, що на сьогодні мотивує конкретну людину до ефективного
виконання своїх обов’язків і продуктивної діяльності, вже завтра може сприяти
зниженню цих мотиваційних настанов.
Тому це лише підтверджує необхідність та важливість вивчення потреб
конкретної людини, її настанов, бажань, пріоритетів для розроблення дієвих заходів
впливу на поведінку кожного працівника [25]. Важливість цієї проблематики
актуалізує розробку економіко-управлінського механізму мотивації, заснованому на
формуванні залежності винагороди суб’єктів господарювання від результатів
енергозбереження,
справедливому
розподілу
прибутку
між
учасниками
енергозберігаючого проекту. Мотиваційний же механізм є комплексом організаційноекономічних, матеріально-технічних та соціально-психологічних інструментів, що
виступають стимулами для забезпечення досягнення мети мотиваційної політики [31].
В рамках досягнення конгруентності між всіма структурними компонентами
економіко-управлінського механізму мотивації до енергозбереженням на будівельних
підприємствах розроблено теоретико-емпіричні положення його дослідження (рис. 1.).

Рис. 1. Теоретико-емпіричні положення економіко-управлінського механізму
мотивації до енергозбереженням на будівельних підприємствах
Примітка: розроблено автором
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Наведені на рис. 1 теоретико-емпіричні положення економіко-управлінського
механізму мотивації до енергозбереженням на будівельних підприємствах
представлено параметричними характеристиками, а саме: теоретико-методологічними
засадами, місією, цілями, завданнями, постулатами, часовою ознакою, ключовими
орієнтирами, критеріями результативності та їх функціональною ознакою.
6. Висновки та пропозиції.
Проведений аналіз специфіки енергозбереження на будівельних підприємствах
та дослідження дефініції «мотивація» надало можливість визначити її, як процес
планування змін, спрямований на підвищення рівня енергоефективності через
інкорпорацію новітніх методологій, зокрема фасилітації та рефлексії щодо
мотивування працівників до енергозбереження й досягнення конгруентності
(погодження) між організаційною структурою, процесами, стратегією, персоналом
підприємства.
Розроблено
теоретико-емпіричні
положення
економіко-управлінського
механізму мотивації до енергозбереженням на будівельних підприємствах, де
визначені параметрична характеристика та функціональна ознака специфіки
формування та реалізації механізму мотивації до енергозбереження, що надасть
можливість забезпечити конгруентність між всіма структурними компонентами
економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереженням на
будівельних підприємствах. Перспективами подальших розробок є формування
економіко-управлінського механізму мотивації до енергозбереженням на будівельних
підприємствах з врахуванням запропонованих теоретико-емпіричних положень та
акцептуалізацією використання новітніх методологій рефлексії, «Methodology of
Facilitation».
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Abstract. The article deals with the actualization of the problems of the formation and
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