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Мотивація - це процес свідомого вибору людиною того або іншого 

типу поведінки, обумовленої комплексним впливом зовнішніх (стимули) і 

внутрішніх (мотиви) чинників. 

Система підвищення мотивації (СПМ) – це система принципів, 

направлених на підвищення мотивації у колективі працівників служби 

енергетичного менеджменту (СЕМ). У різних установах у різний час було 

введено незалежні один від одного принципи, що позитивно впливали на 

зростання продуктивності серед працюючих. У цьому науковому дослідженні 

був проведений детальний аналіз цих принципів за критеріями вірогідності їх 

реалізації та ефективності, після чого була створена наступна СПМ, що 

складається з: 

1. Соціальної складової (5 основних принципів): 

1.1 Створення простої лінії комунікації на ієрархічній вертикалі. Тобто 

створення рівних соціальних відносин між керуючими та підпорядкованими 

ланками. 

1.2 Створення стимулюючої атмосфери змагання на ієрархічній 

горизонталі, шляхом створення серед СЕМ декількох груп працівників, які 

матимуть однакову мету, при цьому винагородження отримає група, що 

досягне мети першою. 

1.3 Інформування колективу про відзнаки того чи іншого 

співробітника використовуючи соціальні мережі. Це створить позитивну 

соціальну динаміку, направлену на заохочення співробітників до підвищення 

свого соціального статусу.  

1.4 Створення можливості обирати винагородження за досягнення 

мети кожним співробітником окремо і групою в цілому. 

1.5 Створення розкладу праці в залежності від пропозицій 

співробітників СЕМ, що базується на принципах строків досягнення мети, а 

не обов’язкових трудових годинах. 

2. Фінансової складової (2 основних принципи): 

2.1 Впровадження виплати процентів співробітникам від загального 

економічного ефекту, досягнутого за рахунок праці СЕМ. 

2.2 Впровадження фіксованого процентного кроку додатку до основної 

заробітної плати працівників, що нараховується в арифметичній прогресії за 

кожну досягнуту мету, поставлену керівництвом СЕМ. 

Визначено, що від впровадження даної СПМ у СЕМ слід очікувати 

підвищення економічного ефекту на 18%. Отриманий результат говорить про 

ефективність застосування розробленої системи. 
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