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МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
 

Стаття присвячена питанню мотивації праці державних службовці в умовах змін. Метою даного дослідження 

є аналіз стану мотивації праці персоналу та розробка напрямів її удосконалення в державних установах в сучасних 

умовах господарювання. Для цього було розглянуто сутність і методи мотивації праці державних 

службовців. Завданням даного дослідження стало виявлення основних напрямків по удосконаленню системи 

мотивації праці в  державних організаціях. Відповідно до поставленої мети проведено аналіз різних показників в 

діяльності працівника, що дало змогу більш повно охарактеризувати результати його служби, ефективність 

використання персоналу та умови праці. На основі проведеного аналізу існуючої системи мотивації праці авторами 

було розглянуто найкращі методи та ситуації в роботі державного службовця, які призведуть до створення на 

підприємстві ефективного мотиваційного середовища. Завдяки реалізації запропонованих заходів по удосконаленню 

системи мотивації праці державних службовців може бути досягнута мета будь-якого суб’єкта господарювання.. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. На сучасному етапі 

розвитку України проблема мотивації має велике 

значення. Ефективність діяльності підприємства у 

великій мірі залежить від ефективності праці 

персоналу. Саме через зацікавленість працівника у 

результатах його роботи при створенні належних 

умов праці можна домогтися підвищення продук-

тивності праці. Крім того, враховуючи швидкий 

темп впровадження змін в законодавчій сфері, що 

зумовило вибір теми дослідження, сформувало 

його мету і завдання буде розглянуто питання удо-

сконалення мотивації праці державних служ-

бовців на даний момент з урахуванням усіх змін.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання даної проб-

леми і виділення не вирішених раніше части-

ни загальної проблеми. Питанню ефективної 

мотивації праці на підприємстві присвятили свої 

наукові роботи як вітчизняні так і зарубіжні 

вчені. Серед них: А.Афонін, В.Абрамов, Д.Бо-

гиня, А,Ф. Герцберґ, О. Кузьмін, Д.Мак-Ґреґор, 

Д.Мак-Клелланд, А.Маслоу, Е.Мейо, М.Мескон, 

Р.Оуенаю А от проблеми мотивації державних 

службовців тією чи іншою мірою висвітлюються 

в публікаціях Л.Артеменко, Т.Базарова, В.Бондаря, 

О.Волнухіної, В.Воронкової, Н.Гончарук, А.Єгор-

шина, Б.Єрьоміна, С.Занюка, А.Колота, О.Кру-

шельницької, І.Крюгера, О.Машкова, О.Мель-

никова, Д.Мельничука, С.Мосова, Н.Нижник. 

Крім того, стаття в більшій мірі опирається на 

нормативно-правові акти, а саме на Закон 

України «Про державну службу», де закріплено 

роз’яснення матеріальної мотивації державних 

службовців на законодавчому рівні. 

Формулювання цілей статті (постановка 

завдання). Метою статті є аналіз стану мотива-

ції праці державних службовців в сучасних 

умовах запровадження змін та розробка 

напрямів її удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 

того, щоб державний службовець успішно ре-

алізовував свої знання, уміння, навички у про-

фесійній діяльності, повинна бути для цього 

достатня мотивація. У сучасних умовах проб-

лемою мотивації є її недосконалість у сфері 

державної служби, недостатнє фінансування 

заходів, спрямованих на вдосконалення моти-

вації персоналу, а також те, що недостатньо 

приділяється увага питанням мотивації держав-

них службовців.  

Ефективне управління неможливе без розу-

міння мотивів і потреб державного службовця, а 

також правильного використання стимулів до 

праці. В умовах, що склалися в Україні на ниніш-

ньому етапі її розвитку, проблема мотивації осо-

бистості державного службовця набула важли-

вого значення, оскільки вирішення завдань, які 

стоять перед суспільством, можливе лише за 

умови створення належної мотиваційної основи, 

здатної спонукати персонал у сфері державної 

служби до ефективної діяльності. Мова йде про 

застосування таких форм і методів стимулюван-
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ня особистості, які б сприяли високій резуль-

тативності його роботи. Вирішальним причин-

ним чинником результативності діяльності 

державних службовців є їх мотивація.  

В теоретичному плані мотивація поведінки лю-

дини – дуже складний і багато в чому невивчений 

феномен. У загальному розумінні мотивація – це 

сукупність рушійних сил, що стимулюють людину 

до виконання визначених дій. Ці сили можуть мати 

як зовнішнє, так і внутрішнє походження і 

змушувати людину свідомо або несвідомо робити 

ті або інші вчинки [4]. 

У літературі є багато визначень мотивації, од-

нак всі вони визначають процес, що відбуваєть-

ся всередині людини і спонукає до дії, змушу-

ючи її поводитися в якійсь конкретній ситуації 

певним чином. Поведінка ж особистості, як пра-

вило, спрямовується її найбільш сильною в 

даний момент потребою, яку вона прагне задо-

вольнити, активізуючи при цьому всю свою 

енергію і можливості. Під мотивацією розумі-

ють сили, що існують усередині і поза людиною, 

що збуджують у ній ентузіазм і завзятість при 

виконанні визначених дій. Мотивація держав-

них службовців впливає на їхню продуктивність 

і спрямованість для досягнення організаційних 

цілей. 

Мотивація праці державних службовців 

формується до початку професійної трудової 

діяльності, шляхом засвоєння ними цінностей і 

норм трудової моралі та етики, а також через 

особисту участь у трудовій діяльності, в сім’ї та 

школі. В цей час закладаються основи ставлен-

ня до праці як цінності і формується система 

цінностей самої праці, розвиваються трудові 

якості особистості: працелюбство, відповідаль-

ність, дисциплінованість, ініціативність. Для фор-

мування трудової мотивації найбільшу значи-

мість має характер засвоєння трудових норм і 

цінностей, які в майбутньому визначають її 

спосіб життя. 

В наших умовах, умовах нестабільного 

розвитку, оплата праці – головний стимул для 

більшості державних службовців як в 

підвищенні ефективності праці, так і в 

професійному розвитку.  

Нинішня заробітна плата державних 

службовців, особливо спеціалістів, залишається 

надто низькою, і мало залежить від результатів 

праці. У Законі України «Про державну службу» 

зазначено: «Держава забезпечує достатній рівень 

оплати праці державних службовців для 

професійного виконання посадових обов’язків, 

заохочує їх до результативної, ефективної, 

доброчесної та ініціативної роботи». Основою 

матеріальної мотивації є матеріальна винагорода, 

тобто оплата праці.  

Згідно з статтею 50, державним службовцям 

забезпечуються достатні матеріальні умови, і їх 

матеріальне забезпечення складається з:  

1) посадового окладу;  

2) надбавки за вислугу років;  

3) надбавки за ранг державного службовця;  

4) премії (у разі встановлення).  

Фонд преміювання державного органу 

встановлено у розмірі 20 відсотків загального 

фонду посадових окладів за рік та економії 

фонду оплати праці.[2]  

Ефективним методом стимулювання персоналу 

до роботи є інформування його про те, що чекає від 

нього керівництво установи. Кожний державний 

службовець у глибині душі відчуває потребу того, 

щоб те, що він робить, було позитивно чи нега-

тивно оцінено. Це дозволяє йому корегувати свою 

діяльність. Взагалі оптимізація взаємовідносин 

керівника і підлеглого - один із найважливіших ас-

пектів , який суттєво впливає на мотивацію праців-

ника і виконану ним роботу загалом. Цей вид спіл-

кування і взаємодії здебільшого не обмежується 

вирішенням тільки виробничих завдань. Він вихо-

дить за межі програмного контакту, поширюється 

на різні сфери людського життя. Керівники, стиль 

роботи яких демократичний, постійно спілкуються 

зі своїми підлеглими, знають їх особисте життя. 

Відносини таких керівників і підлеглих довірливі, 

відрізняються активністю. Людина, стикаючись із 

труднощами, які вона не може самостійно подо-

лати, радиться з керівником, їх спілкування ґрунту-

ється на відвертості та довірі, що має добрий резу-

льтат та виступає важливим чинником стимулю-

вання в роботі державного службовця.[1] 

Не менш важливим є вплив професійного 

колективу на мотивацію працівника до вико-

нання поставленої роботи. На робочих місцях 

варто формулювати світогляд єдиної команди: 

не можна руйнувати виникаючі неформальні 

групи, якщо вони не наносять реальної шкоди 

цілям організації. Практично кожний має влас-

ну точку зору на те, як поліпшити свою роботу. 

Спираючись на зацікавлену підтримку керів-

ництва, не боячись санкцій, варто організувати 

роботу так, щоб у державного службовця не 

пропало бажання реалізувати свої плани.[ 3] 
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По тому, в якій формі, з якою швидкістю і 

яким шляхом державні службовці одержують 

інформацію, вони оцінюють свою реальну 

значущість в очах керівництва, тому не можна 

приймати рішення, що стосуються змін у 

роботі співробітників, без їх відома, навіть 

якщо зміни позитивні, а також ускладнювати 

доступ до необхідної інформації. Інформація 

про якість праці співробітника повинна бути 

оперативною, масштабною і своєчасною. 

Державному службовцю потрібно надавати 

максимально можливий ступінь самоконтролю. 

Більшість державних службовців прагнуть в про-

цесі роботи придбати нові знання. Тому так важ-

ливо забезпечувати підлеглим можливість учити-

ся, заохочувати і розвивати їхні творчі здібності. 

Адже кожний державний службовець прагне 

до успіху,тому що успіх – це реалізовані цілі, для 

досягнення яких державний службовець приклав 

максимум зусиль. Успіх без визнання приводить 

до розчарування, убиває ініціативу. Цього не 

трапиться, якщо підлеглим, які досягли успіху, 

делегувати додаткові права і повноваження, 

просувати їх по службових сходах. 

Висновки. Таким чином, мотивація за 

компонентним складом і структурою є складною, 

забезпечує належну службову діяльність, сприяє 

професійному вдосконаленню та кар’єрному роз-

витку державних службовців. Вона включає: спра-

ведливу, прозору та зрозумілу оплату праці; посаду і 

посадове просування; фахову підготовленість, від-

повідність службовій діяльності; соціальну захище-

ність; об’єктивну і справедливу оцінку особистих 

професійних досягнень; суспільний імідж і престиж, 

умови для ініціативної, творчої, самостійної діяль-

ності в межах посадових повноважень, функцій і 

завдань; матеріально-технічні та морально-психоло-

гічні умови роботи; почуття належності до профе-

сійного колективу, команди; безпосередню взаємо-

дію кадрових служб з керівництвом організації.[ 5] 

Саме тому, система мотивації персоналу у сфері 

державної служби має бути зорієнтованою на розви-

ток творчого потенціалу й здібностей державних 

службовців, їх ініціативи, партнерське відношення в 

колективі, узгодженість інтересів особистих з інте-

ресами організації. Саме мотивація праці покликана 

сприяти формуванню державного службовця ново-

го типу: ініціативного, заповзятливого, орієнтовано-

го на максимальні досягнення в праці, здатного до 

творчої інноваційної діяльності, щоб працював з 

повною самовіддачею й усвідомленою зацікавле-

ністю в досягненні високих кінцевих результатів 

діяльності. 
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MOTIVATIONAL ASPECTS OF CIVIL SERVANTS' ACTIVITY 

This article is devoted to the issue of motivation of civil servants in the face og change. The aim of this study is the analysis of 

staff motivation and the development of its directions improvement in govertment agencies under current economic 

conditions. For this point the essence and methods of motivation of  civil servant . The objective of this study is to identify the 

main areas for improvement of work motivation in the state organizations. According to this goal the analysis of different 

impacts was conducted, which helped to describe more fully the results of servants’ operations, the effectiveness of the staff and 

working conditions. Based on the analysis of the existing system of working motivation authors offered to take measures that 

will lead to the creation of the company effective motivational environment. Through the implementation of the proposed 

measures on improvement of civil servants’ work motivation the goal of any entity. 

Keywords: motivation of civil servants, public service, labor indicators, material motivation ,  labor compensation fund, 

efficiency of activity. 


