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УДК 620.9
Климчук М. М., Івахненко І. С. Архітектоніка фасилітаційно-рефлексійної методології мотивації  

в системі енергоменеджменту підприємства
Метою статті є формування архітектоніки фасилітаційно-рефлексійної методології мотивації в системі енергоменеджменту підприємства, 
що буде враховувати сучасні організаційно-управлінськи технології та побудована з урахуванням стандарту ISO 50001. У сучасних формаціях роз-
витку підприємств виникає проблема забезпечення їх енергоефективності, енергонезалежності та енергобезпеки, яку можна вирішити через 
впровадження енергоменеджменту на засадах ISO 50001. Однією з важливих структурних компонент системи енергоменеджменту підприємства 
нами визначено мотивацію персоналу до енергозбереження. Контент-аналіз існуючих практик управління енергозбереженням на основі механізмів 
мотивації надав можливість розробити новітню фасилітаційно-рефлексійну методологію мотивування персоналу до енергозбереження. Пред-
ставлено архітектоніку фасилітаційно-рефлексійної методології мотивації персоналу в системі енергоменеджменту підприємства, що надасть 
можливість впроваджувати заходи енергозбереження виробничо-економічною системою з чіткою регламентацією відповідно до ISO 50001.
Ключові слова: енергозбереження, мотивація, енергоменеджмент, персонал підприємства, фасилітаційно-рефлексійна методологія.
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Климчук М. Н., Ивахненко И. С. Архитектоника  

фасилитационно-рефлексионной методологии мотивации  
в системе энергоменеджмента предприятия

Целью статьи является формирование архитектоники фасилитаци-
онно-рефлексивной методологии мотивации в системе энергоменед-
жмента предприятия, которая будет учитывать современные орга-
низационно-управленческие технологии и построена на основе стан-
дарта ISO 50001. В современных формациях развития предприятий 
возникает проблема обеспечения их энергоэффективности, энергоне-
зависимости и энергобезопасности, которую возможно решить через 
внедрение энергоменеджмента на основе ISO 50001. Одной из важных 
структурных компонент системы энергоменеджмента предприятия 
нами определена мотивация персонала к энергосбережению. Кон-
тент-анализ существующих практик управления энергосбережением 
на основе механизмов мотивации предоставил возможность разра-
ботать новую фасилитационно-рефлексивную методологию моти-
вации персонала к энергосбережению. Представлена архитектоника 
фасилитационно-рефлексивной методологии мотивации персонала  
в системе энергоменеджмента предприятия, что позволит внедрять 
меры энергосбережения производственно-экономической системой  
с четкой регламентацией в соответствии с ISO 50001.
Ключевые слова: энергосбережение, мотивация, энергоменеджмент, 
персонал предприятия, фасилитационно-рефлексивная методология.
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Klymchuk M. M., Ivakhnenko I. S. The Architectonics  

of Facilitation-Reflective Methodology of Motivation in the System  
of Energy Management of Enterprise

The article is aimed at formation of architectonics of facilitation-reflective 
methodology of motivation in the system of energy management of enter-
prise, which will take attention to modern organizational-managerial tech-
nologies and is built on the basis of ISO 50001 standard. In the current forma-
tions of enterprises development, there is a problem of ensuring their energy 
efficiency, energy independence and energy security, that it is possible to have 
solved through introduction of energy management on the basis of ISO 50001. 
As one of the important structural components of the enterprise’s energy man-
agement system we have determined the motivation of staff to energy sav-
ing. A content analysis of existing practices of energy saving management on 
the basis of motivation mechanisms has provided an opportunity to develop a 
new facilitation-reflective methodology of staff motivation to energy saving. 
The authors present architectonics of the facilitation-reflective methodology 
of staff motivation in the system of energy management of enterprise that 
will allow to introduce measures of energy saving by means of the production-
economic system with clear regulation in accordance with ISO 50001.
Keywords: energy saving, motivation, energy management, staff of enter-
prise, facilitation-reflective methodology.
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Зростання вартості енергоресурсів та посилення 
конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках 
активізує підприємства інтенсифікувати свою 

діяльність з підвищення рівня енергоефективності, 
що надасть можливість зменшити енергоємність ви-
готовленої продукції, збільшити прибуток і рента-
бельність виробництва. Однією з детермінант фор-
мування та реалізації ефективної системи енергоме-
неджменту на підприємстві є мотивація персоналу до 
енергозбереження, яка забезпечує оптимальне вико-
ристання енергоресурсів через ефективну реалізацію 
кадрового потенціалу.

Синергія новітніх методологічних принципів, 
покладених в основу інтеграції рефлексії та фасиліта-
ції в контексті логіко-методологічних проблем управ-
ління енергозбереженням на підприємстві, зокрема 
мотивації персоналу, обумовлена наявністю дієвих 
методів, технік, алгоритмів досягнення поставлених 
цілей реалізації проектів підвищення рівня енергое-
фективності на основі фасилітаційно-рефлексійної 
методології. 

Інтеграція фасилітації та рефлексії здійснюєть-
ся на засадах методологічного плюралізму й діалогу 
думок, які виявляються в комплексному підході до 
розв’язування логіко-методологічної проблематики 
управління енергозбереженням на підприємстві, зо-
крема мотивації персоналу, доповнюваності методів 
дослідження, кооперуванні наукових дисциплін.

Запропонована нами фасилітаційно-рефлексій-
на методологія в економіці – це аналіз її характеристик 
і перспектив, обґрунтування постулатів, виявлення 
механізмів та алгоритмів їх реалізації, прогнозування 
можливих наслідків. Квінтесенція сучасної парадигми 
енергозбереження ґрунтується на відкритості, різно-
манітності, розширення можливостей, протистоїть 
обмеженості й упередженості існуючих шаблонів.

Проблематику формування мотиваційного ме-
ха нізму в реаліях розвитку ринкової економіки пред-
ставили у своїх дослідженнях провідні вчені: М. С. Бер- 
нер, В. В. Джеджула, О. М. Малихіна, Г. М. Рижакова 
[2; 3; 10; 11]. Розробниками методології фасилітації 
як особливого процесу, що підвищує рівень ефектив-
ності роботи великих груп, є: І. Бенс, М. Вайсборд,  
А. Девідсон, П. Карлсон, С. Маккейн, Р. Шварц,  
Ф. Емері [12–15].

В. В. Джеджула у своїх працях актуалізує, що 
основною метою мотивування працівників є форму-
вання у них енергоощадливого мислення та поведін-
кової активності, що дозволить успішно реалізову-
вати попередньо визначені до впровадження заходи 
з енергозбереження, спонукати до пошуку нових 
напрямків збереження енергії та реалізовувати їх на 
підприємстві [3].

О. М. Малихіна під системною мотивацією люд-
ського капіталу будівельних підприємств пропонує 
розуміти сукупність взаємопов’язаних форм і методів 
управлінського впливу на економічну поведінку пер-

соналу, які забезпечують пере¬важно інтенсивний 
розвиток підприємств на основі відтворення їх люд-
ського капіталу з метою стиму¬лювання інноваційної 
активності та підвищення ефектив¬ності функціону-
вання будівельних підприємств у довго¬строковому 
періоді [10].

Однак залишається малодослідженою пробле-
матика використання мотивації персоналу до енер-
гозбереження в системі енергоменеджменту підпри-
ємства, що буде враховувати сучасні організаційно-
управлінські технології та регламентована стандар-
том ISO 50001. 

Метою статті є формування архітектоніки 
фасилітаційно-рефлексійної методології мотивації  
в системі енергоменеджменту підприємства, що буде 
враховувати сучасні організаційно-управлінськи тех-
нології та регламентована стандартом ISO 50001.

Реалізація потенціалу енергозбереження в най-
ближче десятиліття буде трендом і стратегіч-
ним пріоритетом інвайроментального розвит-

ку суспільства. На державному рівні розробляються 
та імплементуються проекти з енергоефективності  
в усіх сферах реального сектора економіки.

Ступінь економічного розвитку світового гос-
подарства визначається системою технологічних 
укладів. Більшість науковців виділяють таку гра-
дацію технологічних укладів: I – рівень ручних тех-
нологій (за допомогою знаряддя праці); II – рівень 
перших технічних пристроїв; III – рівень машинних 
технологій; IV – рівень матеріально-механізованих 
технологій; V – рівень машинно-комп’ютерних та ін-
формаційних технологій; VI – рівень конвергентних 
технологій, нано-, біо-, інформаційно-комунікацій-
них технологій, нових матеріалів та джерел енергії. 
Економіка різних технологічних укладів характери-
зується якісними та кількісними характеристиками 
енергоспоживання [1; 4; 6; 7].

Залежно від рівня технологічного укладу, на 
якому знаходяться основні галузі економіки країни, 
формуються різні вимоги щодо реалізації політики 
енергозбереження та підвищення енергоефективнос-
ті. Якщо в Україні на сьогодні найбільш поширеними є 
ІІІ та ІV технологічний уклади, то вимоги до реалізації 
політики енергоефективності у нас відмінні порівняно 
з провідними країнами ЄС і США, де вже починають 
домінувати сектори з економікою VI технологічного 
укладу. Адже енергоефективність за кордоном – це 
не просто впровадження ресурсозберігаючих техно-
логій, рекуперації, встановлення, наприклад, енерго-
ефективних вікон чи утеплення стін. Це комплексний 
підхід – від етапу проектування до введення в дію та 
експлуатації об’єкта чи технології [1; 4; 6; 7].

З метою підвищення рівня енергетичної резуль-
тативності низка підприємств впроваджують Систе-
ми енергоменеджменту (СЕнМ) відповідно до діючих 
стандартів якості [5]. Однією з основних функцій 
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СЕнМ є мотивація персоналу до енергозбереження, 
в рамках якого створюється система планів, спрямо-
вана на досягнення цілей підприємства щодо підви-
щення рівня енергоефективності через активізацію 
ефективного управління мотивацією персоналу до 
енергоощадності. 

Провідні науковці – Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гев-
ко, Р. І. Розум і М. В. Буряк вважають, що енергетичний 
менеджмент – це багаторівнева система, яка охоплює 
управління енерговиробництвом та енергоспоживан-
ням. У своєму дослідженні науковці актуалізують, що 
на підприємстві створюється служба енергетичного 
менеджменту, яку очолює енергоменеджмер. До його 
функцій входять управління функціонуванням служ-
би та забезпечення досягнення запланованих ефектів 
енергозбереження [4]. Наші пропозиції щодо реаліза-
ції фасилітаційно-рефлнксійної методології мотива-
ції на основі ISO 50001 обумовлено перевагами цього 
стандарту, що полягають у:
 можливості інкорпорації енергозбереження 

в практику управління підприємством;
 раціональному використанні існуючих енер-

гомістких активів;
 моніторингу та звітності щодо перспектив 

підвищення рівня енергоефективності під-
приємства;

 впровадженні відновлювальних джерел енер-
гії;

 оцінюванні результатів впровадження новіт-
ніх енергозберігаючих технологій;

 розробці та використанні сучасних управ-
лінських технологій мотивації персоналу до 
енергозбереження.

Керівник програми зі створення технологій в 
Міністерстві енергетики США Роланд Ріссер під-
креслює: «Цей міжнародний стандарт надасть мож-
ливість сформувати структурну основу для комер-
ційних і промислових компаній з метою постійного 
поліпшення їх енергомісткості, заощадження коштів, 
підвищення конкурентоспроможності та скорочення 
забруднення навколишнього середовища» [1].

Нами було проведено низку досліджень з ви-
вчення проблематики підвищення рівня 
ефективності мотивації до енергозбережен-

ня та запропоновано новітню фасилітаційно-реф-
лексивну методологію мотивації. Фасилітаційно-
рефлексійна методологія – це розробка, управління 
структурою процесів, які допомагають групам ефек-
тивно виконувати та координувати свою роботу, мі-
німізуючи загальні проблеми, з якими вони стика-
ються, працюючи разом. Представлена методологія 
акцентує увагу на таких питаннях: які цілі потрібно 
досягнути; кого доцільно залучити для вирішення по-
ставленої проблематики; розробка процесу, в якому 
бере участь група, і послідовність виконання завдань; 
ефективна комунікація; досягнення відповідного рів-

ня участі та використання ресурсів; компетенції та 
здібності учасників [8; 9]. 

Основна мета процесу мотивації – це отриман-
ня максимальної віддачі від трудових ресурсів, що на-
дає можливість підвищити загальну результативність 
і прибутковість виробничо-комерційної діяльності 
підприємства [2]. Енергоменеджмент передбачає пев-
ну сукупність заходів, спрямованих на раціональне, 
економне використання енергетичних ресурсів: мо-
ніторинг енергоспоживання, розробку енергетичних 
бюджетів, аналіз існуючих показників як основи скла-
дання нових бюджетів, формування енергетичної по-
літики, планування нових енергозберігаючих заходів. 

Світова практика показує, що підвищення рівня 
енергоефективності досягається за рахунок 
організаційно-управлінських трансформацій 

у системі енергозбереження підприємства, тобто за 
рахунок оптимізації процесів енергоменеджменту. 
Тому з метою вирішення проблематики підвищення 
рівня енергоефективності на підприємствах запрова-
джується система енергоменеджменту відповідно до 
міжнародного стандарту ISO 50001 / EN 16001, а пи-
таннями витрачання паливно-енергетичних ресурсів 
(ПЕР) займаються кваліфіковані працівники. 

У більшості випадків ефективність реалізації 
системи енергоменеджменту на підприємстві фор-
мується на основі бачення керівництва підприємства 
цього процесу, адже від них залежить, чи буде прове-
дено подальший курс впровадження енергоефектив-
них технологій, або ж усе закінчиться оформленням 
енергетичного паспорта. 

Інкорпорація системи енергоменеджменту по-
лягає у: 
 розробці та погодженні енергетичної політи-

ки підприємства; 
 аналізі існуючої системи енергоменеджменту 

та виявлення невідповідностей і недоліків; 
 розробці стандарту підприємства по системі 

енергоменеджменту; 
 складанні документації для управління енер-

гоефективністю та формування бізнес-про-
цесів; 

 навчанні персоналу; 
 налагодженні процесу моніторингу за вико-

ристанням енергоресурсів; 
  розробці комплексної програми енергозбе-

реження на підприємстві; 
 призначенні енергоменеджера; 
 розробці системи мотивації персоналу до 

енергозбереження. 
Основне завдання полягає в тому, щоб відшука-

ти прийоми реалізації потенціалу працівників через 
дієві підходи мотивування їх до енергозбереження, 
де пріоритетом має бути вміння користуватися вну-
трішніми ресурсами та знаходити шляхи постійного 
розвитку кадрів, що передбачає запропонована нами 
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фасилітаційно-рефлексійна методологія мотивації 
персоналу до енергозбереження.

Варто зауважити, що на формування ефектив-
ної системи мотивації в умовах енергоменеджменту 
впливають такі чинники: 
 цінові фактори (зростання цін на енергоно-

сії, і відповідно, зниження прибутку підпри-
ємства, матеріальне заохочення працівників); 

 сучасні управлінські технології та практики 
(різні погляди на стилі управління можуть 
призвести до конфліктів, з іншого боку, зна-
ння особливостей управління персоналом 
надає можливість керівництву підприємства 
імплементувати існуючий досвід з інших під-
приємств); 

 чинники контролю (контроль за персоналом 
має бути системним і регулярним в енерго-
менеджменті, наприклад енергоменеджери в 
Данії щотижня звітують перед керівництвом 
по всіх втратах електроенергії). 

У контексті логіко-методологічних проблем мо-
тивації до енергозбереження на будівельних 
підприємствах нами було проведено дослі-

дження рекомендацій щодо формування механізмів 
мотивації [2–4]. За результатами дослідження ми 
з’ясували, що в сучасній науковій літературі викла-
дено порядок проведення мотивації на підприємстві 
з метою підвищення рівня його енергоефективності. 
Але разом з тим, на наш погляд, пропоновані реко-
мендації не містять низки важливих елементів, що 
забезпечують в перспективі інвайроментальний роз-
виток виробничо-комерційної діяльності суб’єкта 
господарювання. У зв’язку з цим пропонуємо розгля-
нути архітектоніку реалізації фасилітаційно-рефлек-
сійної методології мотивації персоналу до енергозбе-
реження, що включає в себе важливі, на наш погляд, 
структурні компоненти в системі енергоменеджмен-
ту підприємства (рис. 1). 

Отже, запропонована нами архітектоніка фаси-
літаційно-рефлексійної методології мотивації персо-
налу в системі енергоменеджменту підприємства ре-
алізується на засадах системно-комплексного підхо-
ду щодо організації процесу мотивації до енергозбе-
реження, забезпечуючи досягнення цілей, позитивно 
характеризує ступінь виконання завдання щодо під-
вищення рівня енергоефективності підприємства, 
його інвайроментального розвитку, зростання рівня 
ефективності заходів енергозбереження, зменшення 
енергомісткості виготовленої продукції. 

Визначаючи таку базову детермінанту реаліза-
ції та оцінювання фасилітаційно-рефлексійної мето-
дології мотивації персоналу до енергозбереження, ми 
забезпечуємо наявність відповідальних за постанов-
ку та структуру цілей енергоефективної діяльності, 
ідентифікації критеріїв виміру й однозначну (шляхом 
узгодження інтересів власників) оцінку результатів, 

отриманих суб’єктом мотивації в ході реалізації енер-
гозберігаючих заходів.

Інша мета, що досягається запропонованою 
нами архітектонікою фасилітаційно-рефлексійної 
методології мотивації персоналу до енергозбережен-
ня в системі енергоменеджменту, – забезпечення 
ін вайроментального розвитку виробничо-комерцій-
ної діяльності. Досягнення цієї мети забезпечується 
шляхом інтеграції всіх структурних компонент про-
понованого підходу підсистемою управління зміна-
ми, охоплює та забезпечує синергію діяльності всіх 
блоків організації енергоефективної діяльності та 
мотивації персоналу до енергозбереження.

ВИСНОВКИ
У сучасних формаціях розвитку підприємств ви-

никає проблема забезпечення їх енергоефективності, 
енергонезалежності та енергобезпеки, що можливо 
реалізувати через впровадження енергоменеджмен-
ту на засадах ISO 50001. Однією з важливих струк-
турних компонент системи енергоменеджменту під-
приємства нами визначено мотивацію персоналу до 
енергозбереження. Контент-аналіз існуючих практик 
управління енергозбереженням на основі механізмів 
мотивації надав можливість розробити новітню фа-
силітаційно-рефлексійну методологію мотивування 
персоналу до енергозбереження. 

Представлено архітектоніку фасилітаційно-
рефлексійної методології мотивації персоналу в сис-
темі енергоменеджменту підприємства, що надасть 
можливість впроваджувати заходи енергозбережен-
ня виробничо-економічною системою з чіткою регла-
ментацією відповідно до ISO 50001. 

Структуризацію архітектоніки фасилітаційно- 
рефлексійної методології мотивації персоналу в сис-
темі енергоменеджменту підприємства можна інтер-
претувати на основі функцій суб’єктів і суб’єктно-
об’єктних взаємозв’язків, виділенням підсистем ін-
струментальної, формалізованої науково-емпіричної, 
інформатизації управління змінами, стратегічного та 
тактичного управління, а також блоками: «комплек-
сного збору, обробки та аналізу даних про поточний 
стан реалізації енергозберігаючих заходів», «фасилі-
таційно-рефлексійної методології», «рефлексивного 
управління», «параметричної характеристики ме-
ханізму за функціональною ознакою», «регламента-
ції процесу мотивації до енергозбереження», «ціле-
покладання», «когерентно-когезійної взаємодії» та 
«управління змінами».                   
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Формування стратегії реалізація енергоефективних заходів на підприємстві 

та залучення персоналу до цього процесу через дієві методи мотивації

Вирішення завдань та узгодження умов тактичної діяльності по реалізації енергоефективної
стратегії та мотивації персоналу до енергозбереження

Ідентифікація на основі сформованої на попередніх кроках інформації, вимог до процесу
управління змінами та регламентація його процедур

Результати реалізації фасилітаційно-рефлексійної методології мотивації
персоналу в системі енергоменеджменту: підвищення рівня

енергонезалежності підприємства, задоволення потреб, інтересів, прагнень,
очікувань персоналу через мотивацію до енергозбереження

Рис. 1. Архітектоніка фасилітаційно-рефлексійної методології мотивації персоналу  
в системі енергоменеджменту підприємства
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