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Оцінка мотиваційного рівня готовності працівника найбільш ефективно 
спрямовувати власні зусилля на виконання поставленого завдання передбачає 
визначення інтегральних показників за кожною з мотиваційних факторних 
груп. Зведений показник формується з певної сукупності часткових 
коефіцієнтів, які  за спрямованістю впливу на результуючий виступають  
мотиваторами , якщо мають характер позитивного впливу і демотиваторами за 
умови негативного сприйняття їх працівником. Усунення розмежованості за  
даною ознакою можливе шляхом стандартизації показників в єдине русло 
спрямованості через систему агрегування, яка передбачає обчислення 
здійснювати наступним чином.  

Так, демотиватори для співмірності повинні підлягати перетворенню за 
таким розрахунком: 
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дмKf  - демотиваторний показник факторної ознаки 
Факторні показники – мотиватори за динамікою змін стандартизуються за 

формулою(2) а демотиватори відповідно за формулою (3) 
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де Кf  –показник факторної ознаки; 
jsdKf - стандартно-допустиме значення показника елементу факторної ознаки; 

J – факторна ознака класифікаційної групи мотивації; 
і- період оцінки. 

Агрегування коефіцієнтів дозволить ранжувати різноспрямовані 
показники в середені кожної з оцінюваних мотиваційних факторних груп. 
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Природоохоронною вважається будь-яка діяльність, спрямована на 
збереження якості навколишнього середовища на рівні, що забезпечує стійкість 
біосфери. До неї належить як великомасштабна діяльність щодо збереження 
еталонних зразків природи та збереження різноманітності видів фауни і флори 
на Землі, так і діяльність окремих підприємств з очищення від шкідливих 
речовин стічних вод і газів, що викидаються в атмосферу, зниження норм 
використання природних ресурсів, тощо. Така діяльність здійснюється 
переважно інженерним методом, а її результати вважаються екологічними 
інноваціями.  

Екологічна інновація – це результат інженерної діяльності, спрямованої 
на розробку, створення та впровадження нововведень у вигляді нової продукції, 
технології, методу чи форми організації виробництва, що безпосередньо або 


