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забезпечить успішну діяльність в умовах несприятливих факторів і змін 

економічної кон’юнктури. 
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Проблема високої енергоємності ВВП має загальнодержавний характер, 

так як впливає на конкурентоспроможність вітчизняної продукції, рівень її 

собівартості, обсяги споживання різних видів паливно-енергетичних ресурсів. 

Значне подорожчання енергоресурсів збільшує вартість матеріальної складової 

в собівартості виробленої продукції, робіт, послуг, що в свою чергу 

унеможливлює справедливе відтворення робочої сили, знижує можливість 

підприємства щодо матеріального заохочення персоналу та розвитку 

підприємства в цілому, адже ще більша частина прибутку, буде просто 

«змарнована» на покриття витрат енергоресурсів. 

Для вирішення таких проблем та пошуку напрямків покращення діяльності 

підприємства, необхідним є «своєрідне відновлення» практики пошуку та 

реалізації нововведень для підтримки життєздатності підприємства, утримання 

конкурентних позицій на ринку.  

Аналіз еволюції мотиваційного механізму в промислово розвинених країнах 

чітко ілюструє тенденції до зростання ролі науки, науково-технічного розвитку, 
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рівня кваліфікації персоналу, інноваційної діяльності. Сьогодні багато 

дискутують на рахунок переходу до економіки, що базується на знаннях 

(knowledgebased economy) чи інтелектуальної економіки, суть якої полягає в 

домінуванні науки та її досягнень в економічному зростанні будь-якої 

економіки. 

Більшість розвинутих країн світу, зокрема Японія, США, Швеція, Ірландія, 

Велика Британія, Фінляндія вже розробили та впроваджують відповідні 

стратегії інноваційного розвитку та формують національні інноваційні системи. 

Стратегії інноваційного розвитку сформовано і в країнах колишнього 

соціалістичного табору – Чехії, Словаччині, Угорщині, а також у країнах СНД – 

Білорусії, Казахстані, Росії[1].  

Західна практика організації інноваційної раціоналізаторської діяльності 

свідчить про необхідність залучення усіх суб’єктів бізнесу до процесу 

покращення діяльності підприємства. Кожен робітник повинен розуміти, що 

єдиним способом зберегти та укріпити своє підприємство є процес змін та 

нововведень, постійного та безперервного удосконалення та покращення якості 

виконуваної роботи. 

Вітчизняний (досвід) залучення персоналу до колективного вирішення 

проблем на підприємствах практично відсутній. Раціоналізаторська діяльність 

та заохочення працівників до інновацій залишились в практиці Радянського 

союзу, хоча в умовах конкурентної економіки мала б навпаки набути якісно 

нового рівня і стати масовим явищем.  

З переходом до ринкової економіки на підприємствах з’явилось багато 

проблем в сфері управління, організації раціоналізаторською діяльність, що 

обумовлено не лише об’єктивними причинами, а й відсутністю системного 

підходу в правовому контексті щодо визначення такої економічної категорії як 

раціоналізація та раціоналізаторські пропозиції [2, 3]. 

Тому доцільним є відновлення минулої практики функціонування системи 

раціоналізаторської діяльності. Енергозбереження як процес споріднений із 
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інноваційною діяльністю також потребує додаткових стимулів для активізації 

на усіх рівнях управління. Саме раціоналізаторська діяльність поєднує в собі 

дві найбільш важливі складові: безліч прихованих резервів та процес 

стимулювання творчої праці. Лише за умови злагодженої системи та дієвих 

інструментів раціоналізаторської енергозберігаючої діяльності можливо 

максимально ефективно використовувати усі наявні на підприємстві ресурси.  

Під злагодженою системою управління енергозберігаючою 

раціоналізаторською діяльністю слід розуміти комплекс взаємопов’язаних 

елементів управлінського, організаційного, економічного, технічного 

характеру, що злагоджено діють забезпечуючи безперебійний процес від 

продукування ідей до появи конкретних проектів з отриманням винагороди. 

Об’єктом такої системи має стати раціоналізаторська енергоефективна 

продукція – як окремий організаційно-технологічний захід направлений на 

економію певного виду енергоресурсу. Чітке проголошення «правил гри» 

забезпечить розуміння необхідності особистісного втручання працівників в 

виробничо-господарський процес на підприємстві. Своєчасність, об’єктивність 

та прозорість повинні стати основними принципами організації системи 

стимулювання. За будь-яку спробу та вияв творчості працівник повинен 

отримати конкретний результат від керівництва. Прозора методика 

об’єктивного визначення ефекту від реалізації пропозиції та дієвий механізм 

мотивації та стимулювання нових раціоналізаторських енергоефективних 

пропозицій на основі системи винагород повинна стати в основі системи 

управління енергозберігаючої раціоналізаторської діяльності.  
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