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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ РІВНІВ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА. 

Виявлено взаємообумовленість стимулів та мотивів у системі стимулювання ефективності 

енергетичного господарства. Розглянуто обумовленість взаємозв’язків категорій «потреби», «мотив», 

«інтерес», «стимулювання», «зацікавленість». В роботі проаналізовано основні чинники макро- і 

мікрорівня , які впливають на ефективність роботи господарюючих суб’єктів. Встановлено, що основний 

вплив на ефективність роботи енергетичного господарства мають такі внутрішні чинники як: 

виробничі, організаційні, кадрові. На основі проведеного дослідження встановлено об’єктивний зв'язок на 

між цілями працівників енергетичного господарства, цілями функціонування енергетичного господарства 

та цілями діяльності підприємства шляхом узгодження реалізації їх інтересів з метою підвищення 

ефективності їх роботи, що становить теоретико-методичний базис формування рівнів 

концептуального забезпечення стимулювання підвищення ефективності енергетичного господарства 

промислового підприємства. Запропоновано рівні концепції враховують організаційні та економічні 

особливості реалізації господарської діяльності енергетичного господарства у сучасних умовах. 

Ключові слова: стимул, мотиви, чинники мікрооточення, система стимулювання, енергетичне 

господарство. 

Вступ 

Питання стимулювання ефективності роботи підприємства є одним із найважливіших 

питань в умовах, коли підприємство прагне отримати якомога більше конкурентних переваг 

на ринку. Побудова ефективної системи стимулювання має важливе соціальноекономічне 

значення для кожного підприємства в умовах ринкових відносин. Стимулювання відіграє 

величезну роль в організації діяльності підприємства, так воно спрямоване на мотивацію 

працівника до ефективної і якісної праці, який не тільки покриває витрати роботодавця на 

організацію процесу виробництва, оплату праці, а й дозволяє отримати певний прибуток. 
Промислові підприємства вимагають не тільки модернізації обладнання, а й впровадження 

новітніх методів стимулювання , які дозволять знизити показники енергоємності 

промисловості, для отримання конкурентних переваг на міжнародних ринках. Сьогодні 

надзвичайно важливої актуальності в нашій країні набуває посилення стимулювання 

ефективності енергетичного господарства промислового підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Проблемам стимулювання присвячені роботи таких видатних вчених У. Гамільтон [1], 

Н.Мазур [2], Г. Назарова [3], В. Нижник [4], О. Притула [5], В. Мдведев [6], Е. Горнаков [7], 

В. Рогов [8]. У вищезазначених працях знайшли вирішення питання підвищення 

результативності та продуктивності праці персоналу з метою ефективного управління 

промисловим підприємством. Так В. Мєдвєдєв дає таке визначення cтимулювання: «це 

сукупність свідомо розроблюваних заходів щодо ув'язці результатів виробництва і 

винагороди працівників, спрямованих на використання матеріальних інтересів» [6]. 

Е. Горнаков пише «система стимулювання – це комплекс економічних заходів щодо 

посилення матеріальної зацікавленості працівників і трудових колективів у підвищенні 

ефективності суспільного виробництва» [7]. Інші дослідники цієї проблеми дотримуються 

аналогічної точки зору [9-12]. Незважаючи на вагомий внесок науковців у дослідження 

сутності стимулювання персоналу, їх особливостей та відмінних характеристик, а також 

визначення їх місця в ефективному управлінні підприємством проблема щодо вирішення 

даного питання все ж залишається відкритою. При цьому необхідно зазначити, що в 

більшості наукових праць остаточно не вирішені питання, щодо стимулювання допоміжного 

виробництва промислових підприємств до якого належить енергетичне господарство, 

особливістю діяльності якого є забезпечення підприємства всіма видами енергії.  

Мета статті Аналіз системи стимулювання ефективності енергетичного господарства  

який би дозволяв встановити об’єктивний зв'язок між цілями працівників енергетичного 



господарства, цілями функціонування енергетичного господарства та цілями діяльності 

підприємства шляхом узгодження реалізації їх інтересів з метою підвищення ефективності їх 

роботи. 

Виклад основного матеріалу. 

Одним з дієвих важелів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності 

промислового господарства є формування дієвої системи економічного стимулювання. 

Стимулювання – це спосіб впливу певних засобів на працівників з метою коригування 

їх діяльності в певному напрямку. Система економічного стимулювання – це сукупність 

взаємопов’язаних елементів, до яких належать: форми, методи і умови стимулювання; 

показники стимулювання; критерії стимулювання, шкали стимулювання т. ін [11]. Ці 

елементи повинні бути спрямованими на підвищення економічної ефективності діяльності як 

окремо взятого товаровиробника, так і всього суспільства в цілому. 

Систему взаємозв’язків між категоріями «стимулювання» можна надати в наступному 

вигляді (рис. 1).  

З рис. 1 можна бачити, що стимулювання, як економічна категорія, має системний 

характер так як передбачає створення і використання системи форм і методів впливу на 

об’єкт управління (підприємство, працівник і т.ін.). Методами економічного стимулювання 

являються підкріплення (позитивне і негативне), погашення або покарання. Під час 

позитивного підкріплення заохочуються дії, які мають позитивну спрямованість. Під час 

негативного підкріплення заохочується відсутність дій, які мали б негативну спрямованість.  

Погашення передбачає ігнорування будь-яких дій, тобто відсутність підкріплення як 

позитивних, так і негативних дій. Покарання передбачає вплив з метою припинення (або 

недопущення появи) негативних дій. Підкріплення й покарання можуть бути або поточними, 

або підсумковими. При цьому поточне підкріплення стимулює процес діяльності об’єкту 

стимулювання, а підсумкове підкріплення (покарання) стимулює результат його діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система основних зв’язків категорії «стимулювання»  

Поточне підкріплення може здійснюватись шляхом: 

1) непереривного заохочення, яке здійснюється за кожною дією об’єкту  

стимулювання; 

2) мінливого заохочення, яке здійснюється через різну кількість результатів; 

3) заохочення з фіксованим інтервалом, яке здійснюється за першим результатом після 

закінчення певного інтервалу часу; 

4) заохочення з мінливим інтервалом часу, яке здійснюється за першим результатом 

після закінчення випадкового інтервалу часу; 

5) заохочення авансом, яке здійснюється до отримання результату. 

Враховуючи все вищевикладене, можна дати таке визначення стимулювання – це 

об'єктивна економічна категорія, яка відображає ступінь впливу стимулів за допомогою 

форм і методів одного з суб'єктів інтересу на інший з метою підвищення ефективності їх 

роботи. 
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Чи реально задовольнити потребу? 



Для досягнення мети стимулювання, під час розробки систем стимулювання, необхідно 

чітко визначити чинники підприємницького середовища, з точки зору створення ними 

стимулів зростання ефективності виробництва. 

При цьому під підприємницьким середовищем тут розуміється сукупність умов чи то 

чинників, які впливають на об’єкти стимулювання й вимагають прийняття управлінських 

рішень, спрямованих на їх (чинників) усунення або ж на пристосування до них [11, 13-16]. 

Аналіз поглядів вчених-економістів доводить, що майже всі науковці сходяться до 

висновку, що підприємницьке середовище – це наявність умов і факторів, що впливають на 

суб'єкти підприємницької діяльності та вимагають прийняття управлінських рішень для їх 

усунення або пристосування. Вона являє собою інтегровану сукупність об'єктивних і 

суб'єктивних факторів, що дозволяють суб'єктам підприємництва досягати успіху в реалізації 

поставлених цілей.  

Так А.І. Бутенко, В.Р. Кучеренко визначають підприємницьке середовище як комплекс 

умов і чинників зовнішнього порядку, які впливають на можливості і кінцеві результати 

діяльності суб’єктів ринкових відносин, а також дозволяють підприємцеві реалізувати свої 

цілі і функції [13]. Говорушко Т.А., визначає підприємницьке середовище наголошує, що 

його ключові елементи є: економічна свобода, особиста зацікавленість, ринковий простір, 

умови постачання ресурсів, енергії, кадрів, споживачів, науково-технічний розвиток, 

політичне і правове середовище, демографічна ситуація, роль держави [14]. Таких же 

поглядів на підприємницьке середовище дотримується і М.П. Войнаренко [15] та Т.П. 

Ткаченко [17,18]. Не можливо не погодитися з визначенням підприємницького середовища 

Ю.Ф. Гудзь: «Сукупність різноманітних факторів прямої і опосередкованої дії, що оточують 

всі суб’єкти підприємницької діяльності або знаходяться всередині цих суб’єктів, діючи на 

них» [16]. 

Усі чинники підприємницького середовища, які впливають на функціонування об’єктів 

стимулювання, можна розподілити на дві групи: внутрішні і зовнішні. Зовнішні чинники – це 

всі умови, які виникають в підприємницькому середовищі незалежно від діяльності 

конкретного об’єкту стимулювання, але які впливають чи можуть впливати (за певних умов) 

на його ефективність. А.М. Асаул пише: «…зовнішнє середовище суб'єктів підприємництва 

становить собою складну гетерогенну (неоднорідну за складом) систему, що охоплює 

широке коло елементів, взаємопов'язаних як з суб'єктом підприємницької діяльності, так і 

між собою, утворюючи своєрідний системно-організованеий «простір», в якому 

функціонують і розвиваються процеси, що обмежують або активізують підприємницьку 

діяльністю» [20]. 

Як вже було зазначено, за характером впливу на роботу об’єктів стимулювання, 

зовнішнє оточення неоднорідне. В ньому, як правило, виділяють макрооточення (середовище 

опосередкованого впливу) й безпосереднє оточення (середовище прямого впливу). 

Зовнішні чинники, – макросередовище і середовище прямого впливу, – створюють 

загальні правові й економічні умови для роботи об’єктів стимулювання. По відношенню до 

об’єктів стимулювання, зовнішні чинники виступають, з одного боку, як умови, які 

обмежують або, навпаки, які розширяють їх діяльність, з другого, – як передумови, які 

вимагають здійснення змін у самому зовнішньому середовищі. Основні чинники 

макросередовища охоплюють економічні, правові, політичні, соціальні чинники та чинники 

НТП. А основними чинниками безпосереднього оточення виступають постачальники, 

покупці, конкуренти, контактні аудитори. 

Для виявлення стимулів, які макросередовище і безпосереднє оточення створюють з 

метою підвищення ефективності виробництва або послуг необхідно кожний чинник оцінити 

з таких позицій: чи є він гальмом для розвитку об’єкту, чи, навпаки, стимулює його 

розвиток. Зовнішні чинники знаходяться за межами підприємств і впливають на роботу 

підприємств опосередковано або ж безпосередньо. Стимули всіх зовнішніх чинників 

формують власні мотиви поведінки кожного підприємства. Що ж стосується структурних 

підрозділів підприємств, у тому складі і енергетичних служб, то вплив на них зовнішніх 

чинників має тільки опосередкований характер. Визначити кінцевий результат впливу 

зовнішніх чинників на роботу структурних підрозділів безпосередньо дуже складно, а 



частіше за все, і взагалі неможливо. Так, наприклад, практично неможливо безпосередньо 

визначити вплив на енергетичне обслуговування виробництва більшості правових норм, які 

регулюють виробничо-господарську діяльність підприємств і т.ін. 

Внутрішні чинники – мікросередовище, це та частина чинників підприємницького 

середовища, яка знаходиться в межах підприємства. Воно безпосередньо впливає на 

функціонування як підприємства в цілому, так і на роботу структурних підрозділів 

підприємства. Мікросередовище становить сукупність усіх внутрішніх чинників, які 

визначають життєдіяльність підприємства і його підрозділів, потенціал і можливості цих 

виробничих одиниць. Внутрішнє середовище підприємницької організації – це її структура, 

що охоплює не тільки управлінський механізм, спрямований на оптимізацію науково-

технічної і виробничо-збутової діяльності, а й на вдосконалення технологій реалізованих 

процесів, за допомогою яких підприємницька активність (енергія), матеріали та інформація 

перетворюються на кінцевий продукт підприємницької організації [20]. До внутрішнього 

підприємницького середовища підприємства в цілому і його структурних підрозділів 

відносять такі основні внутрішні чинники, як: виробничі, організаційні, кадрові, 

маркетингові та фінансові (див. рис.2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Стимули та сформовані ними мотиви енергетичного господарства підприємства 

в цілому та його підрозділів (розроблено автором) 

 

Крім вищезгаданих чинників, до цієї групи належать науково-дослідницькі й проектні 

роботи щодо поліпшення організаційно-технічного рівня енергетичного обслуговування 
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тощо. В цілому ж зростання конкурентоспроможності енергетичних послуг за рахунок 

виробничих чинників створює в енергетичній службі підприємства мотив підвищення 

технологічного рівня енергетичного обслуговування. Підвищення якості послуг є стимулом 

для створення прогресивної системи контролю якості енергетичного обслуговування. 

Ефективна система постачання, по-перше мотивує досягнення безперебійності виробничого 

процесу, по-друге – дає можливість диктувати свої умови постачальникам матеріальних 

ресурсів для енергетичного господарства. Науково-дослідницькі роботи та конструкторські 

розробки створюють стимули для освоєння виробництва нових видів послуг і нових 

технологій енергетичного обслуговування.   

До організаційних чинників відносять організаційну структуру, методи управління і 

організації енергетичного обслуговування. Стимулом поліпшення організаційної структури 

енергетичного господарства підприємства і його підрозділів вважається гнучкість і динамізм. 

Цей стимул формує у працівників служби мотиви до чіткого розподілу їх прав і обов’язків, 

швидкого переходу на нові системи енергетичного обслуговування виробництва, росту 

продуктивності праці. Проте, зауважимо, методи управління і організації виробництва є 

стимулами тільки тоді, коли вони мають прогресивний характер.  

Кадрові чинники включають структуру кадрів, вимоги щодо рівня їх кваліфікації, 

системи підготовки і перепідготовки кадрів, системи матеріального стимулювання. Високий 

рівень кваліфікації працівників створює стимул щодо підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, підготовки і просування кадрів, що мотивує зростання продуктивності праці. 

Формування оптимальної структури кадрів стимулює підтримку високого рівня 

конкурентоспроможності працівників, що формує мотиви щодо підвищення їх 

професіоналізму. Система матеріального стимулювання створює стимули у вигляді 

об’єктивної оцінки результатів роботи працівників і впровадження ефективної системи 

стимулювання. Ці стимули формують мотиви щодо розвитку ініціативи працівників і росту 

продуктивності праці. 

Фінансові чинники охоплюють процеси, пов’язані із забезпеченням ефективного 

використання й руху фінансових і кредитних ресурсів на підприємстві. Стимулом 

фінансових відносин з працівниками, які працюють за наймом, є підвищення ефективності 

виробничо-господарської діяльності підприємства. Цей стимул мотивує підприємство 

здійснювати матеріальне заохочення працівників. Фінансові відносини у процесі операційної 

діяльності створюють стимул щодо зниження рівня витрат на виробництво продукції. У 

свою чергу, це формує на підприємстві мотив щодо ефективного управління операційними 

витратами. Звичайно, стимул і мотив щодо економії затрат на енергетичне обслуговування 

виробництва можуть формуватись і на рівні енергетичних служб. Цей стимул повинен 

обов’язково враховуватись під час розробки системи матеріального стимулювання 

енергетичних служб.  

Оскільки служба головного енергетика підприємства є його внутрішньовиробничим 

підрозділом, то вплив макроекономічних чинників і чинників безпосереднього оточення 

(див. рис. 2) не враховується в зв’язку з неможливістю кількісної оцінки цього впливу на 

формування стимулів і мотивів підвищення ефективності енергетичного обслуговування. 

Взаємообумовленість стимулів в системі стимулювання ефективності енергетичного 

господарства дозволяє встановити об’єктивний зв'язок між цілями працівників 

енергетичного господарства, цілями функціонування енергетичного господарства та цілями 

діяльності підприємства шляхом узгодження реалізації їх інтересів з метою підвищення 

ефективності їх роботи (див.рис 3). 

Тут доцільно наголосити ще раз, що інтерес до підвищення ефективності енергетичного 

обслуговування виробництва перетворюється на мотив лише тоді, коли є реальна можливість 

задоволення цього інтересу [9,10,21]. 

До того ж необхідно розмежовувати стимули як внутрішні спонукальні мотиви 

діяльності працівника (підрозділу, виробничої  одиниці, виробничого об’єднання) і 

стимулятори як важелі, які використовуються для регулювання цих спонукальних мотивів 

структурних підрозділів або виробничих одиниць. Незважаючи на винятково важливу роль 

цих служб у забезпеченні безперебійної і ритмічної роботи всіх ланок підприємства і у  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Система стимулювання енергетичного господарства (розроблено автором) 

Рис.4. Рівні концепції стимулювання енергетичного господарства 

промислового підприємства (розроблено автором) 
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формуванні витрат на виробництво основної продукції, вони все ще є одними з найбільш  

відсталих в організаційно-технічному відношенні допоміжних служб. Це обумовлює 

порівняно низьку продуктивність праці робітників енергетичного господарства й великі 

витрати на енергетичне обслуговування виробництва. 

Узагальнюючи все, що було досліджено, можна сформувати рівні концепції 

забезпечення стимулювання підвищення ефективності енергетичного господарства 

промислового підприємства у такій спосіб(рис. 4). 
Обговорення результатів 

У запропонованому підході на базі рівнів концепції стимулювання пропонується 

розглядати енергетичне господарство як складовий елемент в складній економічній системі 

функціонування підприємства. Так як енергетичне господарство належить до систем 

обслуговування основного виробничого процесу, і самостійно не створює готовий продукт, 

то цілком очевидно, що треба розділяти завдання управління на загальну й часткову. Під 

загальним завданням ми розуміємо завдання всього підприємства, під частковим – завдання 

енергетичної служби. Це означає, що завдання підвищення ефективності енергетичного 

господарства повинно бути спрямовано на досягнення спільної мети – підвищення 

ефективності всього підприємства. Запропоновані на рис.4 рівні концепції стимулювання 

енергетичного господарства промислового підприємства побудовані, виходячи з гіпотези, що 

з урахуванням специфіки функціонування енергетичного господарства промислового 

підприємства безперебійний перебіг основного виробничого процесу за рахунок надання 

якісних енергетичних послуг повинен забезпечуватися стимулюванням енергетичного 

господарства, що ґрунтується на засадах удосконалення матеріальної зацікавленості його 

працівників. Окремо треба ще раз наголосити, що цілі працівників енергетичного 

господарства і цілі управлінського апарата енергогосподарства повинні не вступати в 

конфлікт з цілями підприємства, а йти шляхом організації їх сукупної взаємодії з метою 

покращення фінансово-економічного стану та підвищення ефективності господарської 

діяльності кожної зі сторін. Дістали подальшого розвитку змістовні елементи концепції 

формування методів стимулювання підвищення ефективності енергетичного господарства 

промислового підприємства, що запропоновано поділяти на інформаційні, нормативні та 

організаційно-економічні. Інформаційні методи передбачають збір та угрупування 

інформації за підрозділами енергетичного господарства з метою формування оцінки 

ефективності функціонування енергетичного господарства. Нормативні методи забезпечують 

формування критеріїв прийняття рішень щодо стимулювання працівників енергетичного 

господарства. Організаційно-економічні складові включають методи оцінювання корисних 

результатів енергетичного господарства промислового підприємства. Реалізація функцій 

концепції має бути спрямована на досягнення результату стимулювання: підвищення 

добробуту працівників енергетичного господарства, оптимізації роботи енергетичного 

господарства та на підвищення результативності фінансово-економічної діяльності всього 

підприємства. 

Висновки 

На основі проведеного дослідження встановлено об’єктивний зв'язок між цілями 

працівників енергетичного господарства, цілями функціонування енергетичного 

господарства та цілями діяльності підприємства шляхом узгодження реалізації їх інтересів з 

метою підвищення ефективності їх роботи, що становить теоретико-методичний базис 

формування рівнів концептуального забезпечення стимулювання підвищення ефективності 

енергетичного господарства промислового підприємства. Запропоновані рівні концепції 

враховують організаційні та економічні особливості реалізації господарської діяльності 

енергетичного господарства в сучасних умовах, охоплюють сукупність функцій, 

інструментів, принципів та забезпечувальних процесів, орієнтованих на досягнення інтересів 

енергетичного господарства та підприємства в цілому, що обумовлено важливістю 

врахування інтересів шляхом організації їх сукупної взаємодії з метою покращення 

фінансово-економічного стану та підвищення ефективності господарської діяльності кожної 

зі сторін. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE FORMATION OF LEVELS OF 

CONCEPTUAL SUPPORT OF THE SYSTEM OF STIMULATION OF ENERGY SERVICES. 

The interdependence of incentives and motives in the system of stimulating the efficiency of the energy services 

is revealed. It is determined that one of the effective levers aimed at increasing the efficiency of the energy sector 

(which does not require additional capital investment) is the formation of a direct improvement of the encouragement 

system.  The further interrelations were closely looked at: "demand", "motive", "interest", "stimulation", "curiosity". 

The main factors of macro- and micro-level that influence the efficiency of business entities are analyzed. It is 

established that such factors as: production, organizational, personnel, have the main influence on the efficiency of the 

energy services. On the basis of the conducted research, an objective connection was established between the goals of 

the employees of the energy services, the goals of the functioning of the energy services and the goals of the enterprise 

by coordinating the realization of their interests in order to increase the efficiency of their work, which is a theoretical 

and methodological basis for the formation of levels of conceptual support for the promotion of enhancement. 

efficiency of the energy industry of an industrial enterprise. The proposed conceptual concepts take into account the 

organizational and economic peculiarities of realization of economic activity of the energy services in the present 

conditions. 
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