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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління — це, передусім, мистецтво впливати на

інших людей, спонукаючи їх досягати визначених цілей
організації та бажаних результатів. Перед керівниками
будь-якої організації постає складне завдання — спо-
нукати персонал активно працювати в інтересах спра-
ви. Одним із найефективніших методів, яким багато
років з успіхом користувались керівники, був метод "ба-
тога і пряника". Але сьогодні не завжди його викорис-
тання призводить до бажаних результатів. Часто керів-
ники, зазначаючи, що підлеглі не бажають працювати, і
вказуючи причину цього, демонструють, що їх розумін-
ня механізмів мотивації людської поведінки не йдуть
далі традиційних уявлень про життя. Для сучасного ке-
рівника цих уявлень недостатньо. Керівник повинен не
лише розуміти колектив, але й бути здатним пояснити
причини того, чому одні співробітники бажають, а інші
не бажають активно працювати, і знати, яким чином
можна впливати на їх поведінку.
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сли вітчизняні вчені у сфері державного управління:
Л. Артеменко, В. Бондар, Н. Гончарук, М. Кравченко,
В. Малиновський, Є. Матвіїшин, Н. Нижник, С. Озірсь-
ка, Т. Пахомова, М. Пашкова, В. Плугова, А. Сіцінський,
В. Степанюк, В. Філіпповський, Г. Чернецька та ін. Про-
те, системи мотивації праці службовців органів охоро-
ни державного кордону залишаються не розроблени-
ми, зокрема відсутні комплексні підходи до створення
методик мотивації праці в цих органах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз існуючих методик та розроб-

ка на їх основі авторської методики застосування сис-
теми мотивації як механізму управління персоналом у
сфері прикордонної служби.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відсутність конкретних, вузькопрофільних мето-

дик щодо мотивації персоналу в конкретній сфері
діяльності призводить до витоку кваліфікованих кадрів
у багатьох організаціях. Крім того, організації за своєю
суттю ускладнюють практичну реалізацію теорій мо-
тивації, орієнтованих на окремих індивідів. Взаємозв-
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'язок робіт, брак інформації про результати роботи
окремих людей, часті зміни в службових обов'язках
через удосконалення технології — усе це ускладнює
мотивацію [3, с. 365].

Теорія А. Маслоу [2] зробила винятково важли-
вий внесок у розуміння того, що складає основу
прагнення людей до роботи. Керівники різних орган-
ізацій стали розуміти, що мотивація людей визна-
чається широким спектром їх потреб. Для того, щоб
мотивувати конкретну людину, керівник повинен
дати задовольнити їй важливі потреби за допомогою
такого способу дій, який сприяє досягненню цілей
всієї організації.

До найбільш розповсюджених методів виявлення
мотивів кандидата на певну посаду можна віднести
співбесіду, тестування й анкетування. Розглянемо їх
більш детально у контексті їх використання у сфері Дер-
жавної прикордонної служби України.

1. Співбесіда. Під час співбесіди кандидату зада-
ються відкриті запитання, відповіді на які допомага-
ють визначити: як людина розуміє ситуацію; які зав-
дання перед нею постають; які дії вона здійснює; які
результати вона отримала тощо. Також можна вико-
ристовувати запитання-кейси: кандидат повинен роз-
повісти, як він буде себе поводити в запропонованій
ситуації, і запропонувати спосіб вирішення завдання.
Основний наголос при побудові кейсів робиться на
проясненні мотивів, що спонукають людину діяти пев-
ним чином. Наприклад: "Ви отримали декілька про-
позицій щодо призначення на посаду начальника
підрозділу охорони державного кордону в різних
органах охорони. За якими критеріями Ви будете ро-
бити остаточний вибір?".

Часто використовують проективні запитання, що
надають можливість зрозуміти, як кандидат пояснює дії
інших людей (на основі свого життєвого досвіду).
Відповіді на ці запитання допомагають співвіднести оч-
ікування кандидата з реальною ситуацією в органі
(підрозділі) та проаналізувати карту мотивів майбутнь-
ого співробітника. Проективні запитання повинні бути
відкритими. Задавати їх потрібно в швидкому темпі, гру-
пуючи в тематичні блоки. Правильне формулювання
запитань надасть можливість уникнути соціально-бажа-
них відповідей. Наприклад: "Як Ви вважаєте, що спону-
кає людей більш ефективно виконувати поставлені пе-
ред ними завдання?"; "Чому, на Вашу думку, люди ви-
бирають ту чи іншу професію?"; "Що спонукає людей
змінити професію?".

При складанні карти мотивів майбутнього співробі-
тника зручно використовувати таблицю, в якій кожно-
му мотиваційному чиннику зіставлені відповідні слова,
які може використовувати кандидат. Наприклад: прина-
лежність — люди, довіра, відношення на рівних, взає-
модія, контакт, спілкування, хороший колектив, хоро-
ший керівник; влада — слава, пошана, потреба в повазі,
визнання, кар'єра, статус, престиж, прагнення вплива-
ти, матеріальний чинник, конкуренція; захищеність —
порядок, своєчасність, стабільність, зручність, спокій,
розміреність, визначеність; розвиток — самореалізація,
майстерність, розвиток, професійне зростання, прагнен-
ня до нового, творчість, свобода, креативність, ак-
тивність, азарт, змагальність.

Окремої уваги заслуговує виявлення більш загаль-
них характеристик особистості. Наприклад, спрямо-
ваність: прагнення до досягнення успіху або до уникан-
ня невдач. У цьому випадку потрібно виявити й оцінити
інтенсивність вияву цих мотивів. Психологи Т. Еллерс,
Д. Мак-Клелланд, Д. Аткинсон, які займались вивчен-
ням мотивів досягнення/уникання дійшли висновку, що
людям властиві обидва стимули (але, як правило, один
із них виражено яскравіше). Щоб зрозуміти справжні
причини зміни місця роботи, слід задати кандидату такі
запитання: "Чому Ви звільнились із попереднього місця
роботи?"; "Чому Ви написали рапорт щодо переміщен-
ня Вас на іншу посаду (інше місце служби)?"; "Чому Ви
вибрали Державну прикордонну службу для подальшо-
го працевлаштування?"; "Що для Вас є основним у ро-
боті?".

Щоб виявити найбільш значущі для кандидата мо-
тиви, на співбесіді можна використовувати такі блоки
запитань:

— влада: як Ви думаєте, навіщо люди роблять ка-
р'єру? розкажіть про свою кар'єру; які можливості для
вертикального кар'єрного зростання були у Вас на по-
передніх посадах? як Ви вважаєте, яких кандидатів
більш охоче беруть на гідні посади?

— розвиток: що для Вас означає кар'єрний роз-
виток? (важливо відмітити, про вертикальне чи го-
ризонтальне зростання говорить кандидат); що таке
для Вас "ідеальна робота"? що Вам найбільше по-
добалось / не подобалось на попередній посаді? що
дає Вам заряд енергії на службі? як би Ви визначи-
ли, яким повинен бути успішний командир підрозді-
лу (оперативний працівник, офіцер по роботі з пер-
соналом)? які професійні/кар'єрні цілі Ви ставите
перед собою на найближчий час? що, на Вашу дум-
ку, стимулює людей працювати більш ефективно? як
Ви думаєте, що персоналу Вашого підрозділу найб-
ільше подобається в прикордонній службі? чому
людина вибирає ту чи іншу професію? що потрібно
для того, щоб успішно витримати випробувальний
термін?

— взаємодія: чи влаштовували Вас взаємовідноси-
ни в колективі на попередньому місці служби? в якому
колективі Ви хотіли б проходити службу? що Вас влаш-
товувало / не влаштовувало у взаємовідносинах з без-
посереднім керівником на попередньому місці служби?
які якості повинен мати хороший керівник? з якими
службами/відділами Ви взаємодіяли найбільш тісно?
З яких питань?

— матеріальний чинник: як змінювався розмір Ва-
шого грошового забезпечення на попередньому місці
служби? як Ви думаєте, чи відповідало воно (грошове
забезпечення) об'єму обов'язків, які Ви виконували?
яким чином Ви б визначили мінімальний і максималь-
ний поріг грошового забезпечення?

— досягнення успіху / уникання невдач: наскільки
важливо для Вас досягнути успіху в професійній сфері?
чи готові ви багато та наполегливо працювати заради
досягнення поставленої мети? У чому це виявляється?
яких успіхів Ви досягли на попередньому місці служби?
які Ваші здібності є важливими для досягнення успіху?
що допомогло Вам ефективно вирішувати професійні
завдання? з якими труднощами Ви зіткнулись при вико-
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нанні професійних завдань? Чи вдалось їх подолати?
Якщо так, то як?

Ступінь зацікавленості кандидата в запропонованій
йому посаді можна визначити, задавши запитання про
те, що йому відомо про основні завдання, специфіку на
новій посаді. Якщо співробітник дійсно хоче працюва-
ти саме на тій посаді, він міг попередньо поцікавитись
цим, тому на таке запитання йому буде легко відпові-
сти.

За результатами співбесіди кандидату обов'язково
потрібно дати зворотний зв'язок. Корисно підготувати
"Бланк зворотного зв'язку", в який можна заносити за-
питання кандидата. Запитання класифікуються відпові-
дно до карти мотивів:

— влада: як буде називатись моя посада? чи є у вас
привілеї залежно від посади? якими є перспективи мого
кар'єрного зростання? чи можу я ознайомитись з по-
вним переліком моїх функціональних обов'язків? Це
описано у посадовій інструкції? чи є якісь прийняті кри-
терії оцінки моєї діяльності?

— розвиток: мене цікавить, чи буду я мати мож-
ливість підвищувати свою кваліфікацію? чи є у вас на-
вчальні програми? який рівень відповідальності перед-
бачає ця посада?

— взаємодія: розкажіть про корпоративну культу-
ру вашої організації; які корпоративні свята у вас свят-
кують? розкажіть про безпосереднього керівника? яки-
ми є традиції у вашому колективі?

— матеріальний чинник: як часто переглядається
грошове забезпечення? яким чином я зможу заробляти
більше?

— захищеність: чи є нормованим робочий день в
органі охорони? який графік служби існує у відділі при-
кордонної служби? чи буду я мати обладнане робоче
місце? яким є порядок отримання відпустки? Від чого
залежить її тривалість?

Співбесіда буде максимально інформативною, якщо
заздалегідь приготувати бланки опитувальників, в яких
під час спілкування з кандидатом будуть фіксуватись
відповіді й особливості реакції людини на поставлені
запитання.

2. Тестування. У середовищі фахівців з управління
персоналом постійно ведуться дискусії про доцільність
застосування тестів. Що не викликає сумнівів — так це
проводити тестування повинен професійний психолог,
фахівець у цій сфері. Якщо в штаті органу чи підрозділу
охорони державного кордону такого фахівця немає, то
краще запросити його із сертифікованих організацій.

Узагалі вбачається за доцільне наявність в органах
охорони державного кордону опрацьованої системи
критеріїв відбору кандидатів на кожну вакансію, і чи
буде в неї включений той чи інший тест, залежить від
професіоналізму фахівця, який здійснює відбір. Звичай-
но, тестуванням не потрібно зловживати. Воно може
допомогти в тому випадку, коли потрібно вибрати од-
ного з декількох кандидатів із приблизно однаковими
здібностями. У вітчизняній практиці при відборі канди-
датів на вакансії найчастіше використовуються такі те-
сти: методика оцінки професійної спрямованості Смей-
кла-Кучери; методика "Якоря кар'єри" Е. Шейна; мето-
дика діагностики трудових мотивів В.І. Герчикова; ме-
тодика діагностики мотиваційного профілю особистості

Ш. Річі та П. Мартіна; тест гумористичних фраз
А.Г. Шмелєва і В.С. Болдирєвої; тест "Незавершені ре-
чення" Дж. М. Сакса та С. Леві (модифікація А.М. Гуре-
вич); методика для вимірювання мотивації досягнення
А.А. Меграбяна; методика оцінки мотивації досягнення
успіху / уникання невдач Т. Елерса; методика оцінки
рівня претензій В.К. Гербачевського; методика діагно-
стики джерел мотивації Д. Барбуто і Р. Сколла.

3. Анкетування. Воно передбачає більш м'які інстру-
менти оцінки мотиваційної сфери кандидата. Наприк-
лад, запропонувати кандидату список чинників-мотива-
торів і попросити їх проранжувати (або оцінити за 10-
бальною шкалою). Таким чином можна отримати наоч-
ну ілюстрацію мотиваційних пріоритетів людини в цей
момент часу.

Перебуваючи на посаді, кожен співробітник бажає
показати свої можливості і значення для інших, тому
необхідно визнавати діяльність кожного окремого
співробітника, надавати йому можливість приймати
рішення з питань, які належать до його компетенції,
консультувати інший персонал із питань служби і не
тільки, тощо. У підрозділах, колективах слід формува-
ти світогляд команди, не можна руйнувати неформаль-
но існуючі групи, якщо вони не завдають зайвого кло-
поту. Практично кожен співробітник має власну думку
щодо того, як покращити виконання поставлених перед
ним завдань. Спираючись на зацікавленість керівницт-
ва, слід організувати роботу так, щоб у співробітника
не пропало бажання реалізувати свої плани.

На основі того, в якій формі, з якою швидкістю і
яким чином персонал отримує завдання, він оцінює влас-
ну значущість з погляду керівника, тому не можна прий-
мати рішення, яке стосується змін у роботі персоналу
без його відома, навіть якщо зміни є позитивними, а та-
кож перешкоджати доступу до необхідної інформації.
Інформація щодо якості праці співробітника повинна
бути оперативною, масштабною і своєчасною. Співро-
бітнику потрібно надавати максимально можливий
рівень самоконтролю.

Більшість персоналу прагне в процесі служби одер-
жати нові знання. Тому необхідно надати підлеглим
можливість навчатися, розвивати свої додаткові мож-
ливості. Разом із тим, кожна людина прагне успіху. Успіх
— це реалізовані цілі, для досягнення яких співробіт-
ник застосував максимум зусиль. Успіх без визнання
призводить до розчарування, вбиває ініціативу. Однак
цього не станеться, якщо підлеглим, які добилися успі-
ху, надавати додаткові права, просувати їх по службі.

Становлення демократичних держав супроводжува-
лось утворенням суспільних інститутів контролю над
моральним виглядом державних чиновників. В Україні
такі інститути суспільного контролю над моральністю
знаходяться в процесі становлення і поки що не можуть
реально вплинути на державний апарат влади. Але все
ж таки йде процес управління орієнтацією на ціннісні і
культурні чинники, а не на бюрократичні правила та нор-
ми.

Старі бюрократичні процедури втратили ефек-
тивність. З цим пов'язано посилення інтересу до вико-
ристання соціальних і культурних чинників. Одночасно
створюється система управління процесом удоскона-
лення адміністративної етики. Для цього використову-
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ються методи етичного навчання, розробляються пра-
вові норми й етичні кодекси, проводяться спеціальні
кампанії щодо покращення іміджу державної влади [1,
с. 95—97].

З урахуванням вищенаведеного розроблені та про-
понуються до використання в системі мотивації персо-
налу у сфері охорони державного кордону наступні
мотиваційні чинники.

1. Різноманіття вимог до майстерності, що висува-
ються специфікою служби у сфері охорони державно-
го кордону. На нашу думку, це найзначущий чинник (се-
ред вищих чинників), який спонукає персонал якісно
виконувати поставлені завдання. Інакше його називають
"самовираження". Йдеться про те, наскільки персонал
зможе використовувати в службі свої сильні якості, про
відповідність вимог, що висуваються умовами служби, і
рівня своєї майстерності.

2. Розуміння змісту завдання. Не останнє місце се-
ред чинників, що визначають ефективність, з якою пер-
сонал буде виконувати поставлені завдання, займає
простота і доступність умов його виконання, а також
почуття ототожнення з діяльністю, що передається по-
становкою завдання. Якщо перший чинник можна вва-
жати структурним, то ототожнення є активізуючим чин-
ником.

3. Уявлення про значення завдання для органів та
підрозділів охорони державного кордону. Для персо-
налу є необхідним власне відчуття важливості завдань
з охорони державного кордону та припущення про те,
як інші уявляють собі його діяльність. Це утворює в су-
купності центральний чинник мотивації.

4. Зворотний зв'язок. Позитивне або негативне
підкріплення, що отримане від начальника, колег по
службі або підлеглих і пов'язане з успішністю діяльності,
збільшує задоволеність службою. Необхідно зазначи-
ти, що думка інших про виконання завдань конкретним
співробітником сама по собі збільшує мотивацію.

5. Самостійність. Можливість виконувати завдання
з охорони державного кордону самостійно, збалансо-
ваність влади і відповідальності є ще одним чинником,
що впливає на задоволеність службою.

6. Систематичні горизонтальні пересування. Щоб
стабілізувати неперервне зростання персоналу, а також
з метою забезпечення кругозору співробітника, щоб він
був у курсі всіх проблем органу (підрозділу), потрібно
слідкувати за терміном знаходження його на одній по-
саді. Для цього слід здійснювати кероване горизонталь-
не переміщення по службі з інтервалом приблизно в
п'ять років. Також необхідно схвалити і зробити пре-
стижним переміщення вниз у службовій ієрархії на яки-
хось етапах службової кар'єри.

7. Увага до позаслужбової діяльності (службової
діяльності поза робочим часом). У середовищі персо-
налу сфери охорони державного кордону існують пе-
ревантаження, пов'язані з ненормованим робочим днем,
тобто зайнятістю у позаслужбовий час, а також суворі-
стю вимог, що висуваються в адміністративній ієрархії.
Причому навантаження та вимоги до співробітника
Державної прикордонної служби зростають із просу-
ванням його вгору службовими сходами. Такі ситуації
слід аналізувати, і у випадку, якщо причини позаслуж-
бової роботи є об'єктивними (нестача часу, великий

обсяг роботи), то такі вчинки слід додатково винагород-
жувати (премії, додаткові вихідні, додаткова увага кер-
івництва до поточної роботи тощо).

8. Стимулювання навчання і творчого підходу. Цей
спосіб буде корисним як для органів (підрозділів), так
і для персоналу. Персонал буде знаходити все більше
гарних рис у своїй діяльності та отримувати задово-
лення від позитивного втілення результатів своєї діяль-
ності (результати другого рівня в теорії очікувань), а
органи (підрозділи) отримають більшу віддачу від пер-
соналу.

9. Кар'єрне зростання. Слід звертати увагу на фор-
мування потрібного настрою у персоналу, намагатись
створити для нього специфічну атмосферу, в якій він
відчував би себе захищеним, а також здатними реалізу-
вати свої життєві наміри.

10. Турбота про здоров'я співробітників (одна з
форм морального стимулювання). Здоров'я — це стан
хорошого фізичного, психічного і соціального самопо-
чуття. Урівноважена та зріла особистість будується на
цих трьох основних елементах. Відповідальність за ство-
рення хорошого самопочуття лежить, у першу чергу, на
самій людині. Цілеспрямована турбота про здоров'я
відображає здатність і бажання особистості відповіда-
ти за себе.

11. Турбота про психічний стан. Втомлений й апа-
тичний співробітник не може цікавитись іншим. Якщо
така ситуація триває довго, є небезпека, що психічна
рівновага буде повністю втрачена. Тому важливо, щоб
розлади в психіці були виявлені вже на ранній стадії, тоді
не буде потрібне серйозне втручання. Душевно здоро-
вий співробітник здатний налагоджувати відношення
зворотного зв'язку: передавати і сприймати почуття та
переживання. Він може якісно виконувати завдання і
радіти досягнутому.

12. Розвиток фізичної форми. Він надає зміцню-
вальний вплив на психічну структуру. Фізична ак-
тивність пропонує хороший шлях для зняття психічно-
го тиску. Ті, хто активно займаються оздоровчим
спортом, обгрунтовують свій ентузіазм тим, що вони
відчувають, як фізична втома робить більш яскравою і
чіткою розумову діяльність. Психічний настрій поліп-
шується, і стає можливим по новому оцінити важкі пи-
тання.

13. Захоплення і дозвілля. Якщо під час виконання
службових завдань (зрозуміло, не пов'язаних із безпо-
середньою охороною державного кордону — прим.
автора) у спеціально відведені години співробітник може
трохи відволіктися (комп'ютерні ігри, шахи, спортивний
зал), то ці години дадуть душевну бадьорість. Резерву-
ючи час для себе і для своїх захоплень, співробітник
робить своє життя багатшим. Вільний час віддаляє нас
від роботи і допомагає розслабитись. Отже, персонал
отримує заряд бадьорості для виконання майбутніх зав-
дань.

14. Етапи службової діяльності. Вирішальним мо-
ментом є тривалість виконання персоналом однакових
за змістом завдань. Під час першого року служби на
певній посаді уявлення про значення завдання і на-
явність зворотного зв'язку є мотиваторами. На цьому
етапі самостійність співробітника не цікавить. В інтер-
валі між другим і п'ятим роком самостійність є важли-
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вим чинником мотивації. Наявність зворотного зв'язку
становить інтерес упродовж перших років. Співробітник
отримує задоволення від служби впродовж двох-трьох
років служби на одному місці. Після п'яти років служби
на одному місці ні один чинник не забезпечує задово-
леності службою і, як наслідок, досягнення в службовій
діяльності суттєво знижуються. Замість чинників моти-
вації, пов'язаних зі службою, мотивація народжується
з егоїстичних мотивів (наприклад, подорожі, представ-
ницькі заходи, хобі в робочий час).

Також персонал можна зацікавити і іншими форма-
ми мотивації:

— реструктуризація роботи (перегляд завдань усе-
редині органів (підрозділів) з метою аналізу і чіткого
визначення необхідних та зайвих посад);

— розширення посадових обов'язків (ідентифіка-
ція специфічних завдань для конкретних співробітників,
з метою утвердження їх позиції та надання можливості
для самореалізації і самооцінки за допомогою делегу-
вання повноважень);

— насичення службової діяльності (безпосередньо
пов'язано з реструктуризацією роботи і розширенням
посадових обов'язків. Ідентифікація спеціальних про-
ектів із метою розширення індивідуальної сфери відпо-
відальності та виявлення нових ролей);

— ротація (переміщення) кадрів. Проводиться з ме-
тою ліквідації монотонності й інформування персоналу
про спільні завдання і функції;

— вирішення проблем органів (підрозділів, колек-
тивів) складом робочих груп (формування багатофун-
кціональних робочих груп для виявлення повсякден-
них проблем на місцях та вирішення процедурних пи-
тань);

— навчання дією (розширення формату діяльності
робочих груп шляхом проведення курсів (занять) муль-
типлікації для проведення семінарів з обміну ідеями та
вироблення рішень власних проблем);

— структура посад та її оцінка (перегляд системи
грошового забезпечення в довготривалій перспективі,
орієнтація структури управління на якісні показники з
використанням структури компетенцій з метою адрес-
ної виплати премій);

— індивідуальний розвиток і додаткова підготовка
(надання можливості персоналу щодо вдосконалення
власної кваліфікації та потенціалу кар'єрного зростан-
ня).

Для того щоб використати викладені вище можли-
вості підвищення мотивації персоналу ДПСУ до ефек-
тивної службової діяльності, доцільно використовува-
ти такі структури і механізми:

— робочі групи з вирішення проблем (формування
робочих груп зі змішаними функціями з метою виявлен-
ня і вирішення інтегрованих проблем);

— гнучкі умови діяльності (служби) персоналу. Роз-
робка та впровадження системи щодо гнучкого управ-
ління робочим часом для задоволення потреб різних
категорій персоналу ДПС);

— семінари щодо реструктуризації роботи (вико-
ристання методики робочих груп для перегляду поса-
дових інструкцій);

— аналіз посадових інструкцій (аналіз і перегляд по-
садових інструкцій відповідно до процесів реструктури-

зації ДПСУ та перевірка інструментів зміни змісту ро-
боти);

— дослідження ступеня задоволеності персоналу
(проведення регулярного дослідження, що надає мож-
ливість виявити зміни організаційної культури, моралі в
колективі та мотивації персоналу);

— система внесення пропозицій персоналом (ство-
рення механізмів, за допомогою яких персонал може
вносити неформальні пропозиції щодо удосконалення
оперативно-службової діяльності);

— суспільні та культурні заходи (виявлення бажань
персоналу та організація відповідних заходів);

— медичне обслуговування та інші послуги (ство-
рення системи управління всіма пільгами з метою
більш ефективного розповсюдження інформації
тощо).

Потреби постійно змінюються, тому не можна роз-
раховувати, що мотивація, яка спрацювала один раз,
знову виявиться ефективною. З розвитком особистості
розширюються можливості, потреби у самовираженні.
Отже, процес мотивації шляхом задоволення потреб є
нескінченним.

Підсумовуючи зазначимо, що задоволення основ-
них потреб співробітників у сфері охорони державного
кордону пропонується здійснювати наступними захода-
ми.

1. Потреба у самоповазі: висока оцінка і заохочен-
ня за результатами досягнутих результатів оперативно-
службової діяльності; заохочення ініціативи; просуван-
ня службовими сходами; делегування додаткових прав
і повноважень; забезпечення навчання та перепідготов-
ки, спрямованої на підвищення професійного рівня; са-
мостійність у прийнятті рішень.

2. Потреба у самовираженні: забезпечення можли-
вості для навчання і розвитку для повного використан-
ня інтелектуального потенціалу; заохочення творчих
здібностей; постановка завдань, виконання яких потре-
бує повної концентрації та віддачі.

3. Потреба у досягненні професійного успіху: адек-
ватна оцінка досягнутих результатів; заохочення ініціа-
тиви та відповідальності при виконанні поставлених зав-
дань; позитивна оцінка динаміки служби.

4. Потреба у владі: демонстрація перспектив ка-
р'єрного зростання; включення в резерв на керівну
посаду; делегування складних завдань із персо-
нальною відповідальністю; створення умов для ре-
алізації організаторських здібностей; надання мож-
ливості поділитися з колективом своїми новими іде-
ями.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вив-
ченні міжнародного досвіду застосування моделей мо-
тивації у роботі з персоналом у військовій сфері.
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