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МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ПРАЦІВНИКІВ  

ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 
 
Розроблено механізм дослідження пріоритетності мотиваційних  

чинників для працівників галузі на основі поєднання соціологічного 

опитування та матричного аналізу. Апробовано на прикладі  
Рівненського міжрайонного управління водного господарства. 

 

Разработан механизм исследования приоритетности мотивационных 

факторов для работников отрасли на основе сочетания  

социологического опроса и матричного анализа. Апробирован на  

примере Ровенского межрайонного управления водного хозяйства. 

 

The mechanism of the investigation of the motivational factors priority for 

employees of the branch through a combination of a poll and the matrix  

analysis is worked out. The mechanism is tested on the example of Rivne  

inter-district administration of Water Management. 

 
Запорукою успішного функціонування та розвитку будь-якої організації 

є зацікавлений у досягненні її цілей, а отже й у результатах власної роботи 

персонал. Саме тому мотивація працівників вже майже століття беззаперечно 

трактується як одна з основних функцій адміністрування. В той же час, фор-

мування ефективної системи заохочення персоналу можливе лише за умови 

вивчення і врахування всього спектру людських потреб та нагальності їхньо-

го задоволення в конкретній ситуації, що особливо актуально в умовах не-

стійкої економіки держави, яка прагне бути водночас ринковою та соціально 

орієнтованою.  

Проблемам теорії і практики мотивування найманих працівників прис-

вячено чимало уваги. Однозначно актуальними є праці як зарубіжних вчених 

(В. Врума, Г. Ганта, Ф. Герцберга, Д. Макгрегора, А. Маслоу, Д. Мак-

Клелланда та ін.), так і вітчизняних (Д. Богині, О. Грішнової, В. Гуменюка,  

А. Колота, О. Крушельницької, О. Кузьміна, Г. Кулікова, Л. Червінської,             

В. Шинкаренка та ін.), спрямовані на адаптацію найкращих світових доробок 

до сучасних умов національної економіки та створення нових.  
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Однак попри ґрунтовні методологічні розробки, часто ігнорується необ-

хідність дослідження і врахування особливостей етапу розвитку економіки та 

функціонування конкретної організації певного виду діяльності. 

Тому необхідно розробити і запровадити механізм моніторингу, який до-

зволить визначити реальні потреби та мотиваційні пріоритети працівників 

конкретної організації в даний момент часу з метою формування ефективної 

системи мотивації персоналу. 

Визначення пріоритетності стимулів для працівників конкретної орга-

нізації, а також моніторинг стану мотивації персоналу доцільно здійснювати 

перш за все на основі результатів вивчення думки самих працівників у поєд-

нанні з опрацюванням даних внутрішньої документації та статистичної звіт-

ності. Найбільш оптимальним способом опитування персоналу щодо особли-

востей мотивування на підприємстві є анкетування, на основі якого можна 

визначати як середньозважену величину і рівень важливості для працівників 

підприємства кожного мотиваційного чинника, і рівень задоволення ним. 

На основі аналізу хрестоматійних змістовних теорій мотивації, здобутків 

сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі управління персоналом, 

а також попереднього досвіду спілкування з працівниками вітчизняних підп-

риємств та організацій, у тому числі водогосподарського профілю, розробле-

но анкету, яка зорієнтована на дослідження стану мотивації персоналу за               

16 основними чинниками. Анкету апробовано у Рівненському міжрайонному 

управлінні водного господарства (РМУВГ), яке є одним із найбільших пред-

ставників водогосподарської галузі у Рівненській області. Опитано 75% адмі-

ністративно-управлінського персоналу організації. На основі отриманих да-

них розраховано важливість для працівників конкретних стимулів (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Важливість основних стимулів для працівників РМУВГ  

(оцінювання здійснювалося за 5-бальною шкалою) 
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Умовні позначення: 1 – розмір заробітної плати та інших грошових виплат; 2 

– вчасність виплати заробітної плати; 3 – належні умови праці; 4 – можли-

вість вибору часу відпустки та її тривалість; 5 – стосунки з колегами; 6 – мо-

жливість самовираження та реалізації власних здібностей; 7 – зручність до-

биратися до місця роботи; 8 – ставлення безпосереднього керівника; 9 – хара-

ктер роботи (виконуваних функцій); 10 – кар’єрне та професійне зростання; 

11 – можливість самостійного прийняття рішень, зменшення контролю з боку 

керівника; 12 – впевненість у майбутньому (гарантія зайнятості або забезпе-

чення належного рівня матеріального добробуту у випадку втрати роботи, у 

т.ч. різні види соціального страхування); 13 – навчання та підвищення квалі-

фікації; 14 – режим роботи та відпочинку, можливість самостійного регулю-

вання впродовж дня і тижня; 15 – можливість неформального спілкування з 

колегами, у т.ч. корпоративні заходи; 16 – участь у прийнятті управлінських 

рішень та формуванні цілей підприємства. 

Найважливішими мотиваційними чинниками для працівників цієї водого-

сподарської організації є матеріальна складова – розмір грошових заохочень, 

а також вчасність їх виплати. Для більшості опитаних неабияке значення має 

також соціально-психологічний комфорт в організації: досить високу оцінку 

важливості отримали такі стимули як належні умови праці та можливість са-

мостійного вибору часу відпустки, взаємовідносини з колегами  і ставлення 

безпосереднього керівника, а також такі взаємопов’язані чинники як можли-

вість реалізації власних здібностей та характер роботи, можливості 

кар’єрного та професійного зростання. Загалом оцінка важливості чинників 

варіюється в межах від 3,78 до 4,83 бала. 

Певні, хоч і незначні, відмінності у сприйнятті основних стимулів виявле-

но серед різних страт працівників. Так для жінок більшу цінність мають ма-

теріальні стимули та комфорт, пов'язаний з фізіологічними особливостями 

людського організму під час роботи та відпочинку – належні умови праці, 

зручність добиратись до місця роботи, можливість вибору часу відпустки, а 

для чоловіків – здебільшого фактори соціально характеру та пов’язані з пот-

ребами самовираження. Загалом оцінки працівників різної статі суттєво не 

відрізняються.  

Найбільші відмінності у сприйнятті стимулів працівниками різних віко-

вих категорій стосуються соціальних чинників. Так для працівників віком 25-

34 роки участь в різного роду корпоративних заходах є набагато важливішою 

(4,43 бала), ніж для категорії персоналу віком 50-60 років (2,83 бала). Також, 

чим молодші працівники, тим важливішим для них є ставлення керівника  

(4,8 бала для респондентів 15-25 років супроти 3,67 бала для осіб передпен-

сійного віку). Така ж закономірність і стосовно  можливостей підвищення 

кваліфікації та кар’єрного зростання. А от характер роботи, навпаки, більш 

важливий для старших працівників.  
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Щодо задоволеності персоналу існуючою системою стимулювання, то 

найвищий бал – 4,5 – отримав чинник «вчасність виплати заробітної плати», 

тобто він влаштовує майже всіх респондентів (рис. 2). 
 

Рис. 2. Задоволеність працівників РМУВГ станом мотиваційних чинників 

Умовні позначення: див. рис. 1. 

 

Також досить високий рівень задоволеності спостерігається стосовно 

зручності добирання до місця роботи. РМУВГ розташоване в одному із 

найбільш заселених районів міста і проблем із транспортним сполученням 

не існує, однак ситуація буде відрізнятися, коли опитати тих, хто працює 

і, відповідно, проживає, за межами обласного центра. Дещо менший бал 

задоволеності отримали такі вагомі стимули як режим роботи та відпочи-

нку і можливість вибору часу відпустки. В Колективному договорі управ-

ління встановлено досить сприятливий режим праці та відпочинку, до то-

го ж при складанні графіка відпусток максимально можливо враховують-

ся бажання самих працівників, однак існує певна психологічна напруга 

через неможливість врахувати усі інтереси, коли працівники обирають 

для себе однаковий час для відпочинку. 

Не надто високою виявилася задоволеність працівників такими ваго-

мими чинниками мотивації як спілкування та взаємини із колегами, а та-

кож ставлення безпосереднього керівника, що, створюючи певну напру-

женість під час робочого процесу, звичайно не сприяє формуванню нале-

жної системи мотивації працівників організації. Не особливо задоволені 

респонденти такими важливими для них чинниками як характер праці 

(2,94 бала) і можливості самостійного прийняття рішень та самовиражен-

ня, що може бути як недоліком адміністративної політики, так і наслідком 

недостатнього ентузіазму самих працівників, та в будь-якому випадку є 

надзвичайно загрозливим для розвитку як даної організації, так і всієї во-



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 111

догосподарської галузі. Ще нижче оцінено можливість кар’єрного зрос-

тання та підвищення кваліфікації (2,06 та 2,22 бала відповідно). 

Найнижчі оцінки отримали такі фактори як розмір заробітної плати та 

впевненість у майбутньому (відповідно 1,72 і 1,83 бала), адже середня за-

робітна плата навіть адміністративно-управлінського персоналу РМУВГ є 

помітно нижчою за середню зарплату в національній економіці. Результа-

ти аналізу важливості основних стимулів діяльності персоналу РУМВГ, а 

також рівня задоволення працівників станом цих мотиваційних чинників 

вказують на беззаперечну необхідність вдосконалення системи мотивації 

в установі. 

Щоб найкращим чином зорієнтуватися в першочерговості заходів що-

до удосконалення системи мотивації персоналу конкретної організації, 

пропонуємо, побудувавши своєрідну матрицю, здійснити розподіл чинни-

ків у окремі групи пріоритетності, що одночасно враховуватиме і важли-

вість стимулів для працівників, і стан задоволення ними персоналу. Оскі-

льки в нашому випадку при опитуванні використано всього 16 чинників, 

вважаємо достатнім розглядати три рівні важливості і три рівні задоволе-

ності (табл. 1). 

Таблиця 1 

Необхідність удосконалення системи стимулів в організації 

 

Рівень важливості  

Рівень задоволеності 
Високий Середній Низький 

Нижче середнього М1 М2 М3 

Середній М2 М3 М4 

Вище середнього М3 М4 М5 

 

Таким чином, виділено п’ять груп мотиваційних чинників залежно від 

пріоритетності необхідності їх покращення: М1 та М2 – групи факторів, 

що вимагають невідкладного втручання; М3 – ті, що є важливими для фо-

рмування належної системи мотивації, але їх удосконалення не є терміно-

вим; М4 – чинники, удосконаленню яких доцільно приділяти увагу лише 

після досягнення основних пріоритетів; М5 – стимули, які на даний мо-

мент не потребують особливого втручання. 

Виходячи з отриманих оцінок, в даному випадку встановлено такі гра-

дації для рівня важливості: високий (3,51-5 балів), середній (2,51-3,5 бала) 

та низький (1-2,5 бала) і для рівня задоволеності: нижче середнього (3,51 

– 4 бали), середній (4,01-4,5 бала), вище середнього (4,51-5 балів). Залеж-

но від кількості обраних чинників, можна визначати й іншу кількість 

груп, з іншими межами. В результаті групування отримано розподіл чин-

ників за пріоритетністю  (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Пріоритетність напрямів удосконалення мотивації персоналу РМУВГ 

 

Рівень  

важливості  

Рівень  

задоволеності 

Високий 

(4,51-5  

балів) 

Середній 

(4,01-4,5 бала) 

Низький 

(3,51 – 4 бали) 

Нижче серед-

нього 

(1-2,5 бала) 

М1 

Розмір заро-

бітної плати 

та інших 

грошових 

виплат.  

Належні 

умови праці. 

М2 

Можливість реа-

лізації власних 

здібностей.  

Можливість 

кар’єрного та 

професійного зро-

стання. 

М3 

Зменшення конт-

ролю з боку керів-

ництва. 

Різні види соціаль-

ного страхування.  

Можливість на-

вчання та підви-

щення кваліфіка-

ції. 

Залучення до при-

йняття управлінсь-

ких рішень та фо-

рмування цілей пі-

дприємства. 

Середній 

(2,51-3,5 бала) 

М2 

- 

М3 

Взаємовідносини 

з колегами. 

Ставлення безпо-

середнього керів-

ника. 

Характер роботи 

(виконуваних фу-

нкцій). 

М4 

- 

Вище  

середнього 

(3,51- 5 балів) 

М3 

Вчасність 

виплати за-

робітної 

плати. 

Можливість 

вибору часу 

відпустки. 

М4 

Зручність добира-

тися до місця ро-

боти. 

Корпоративні за-

ходи. 

М5 

Можливість само-

стійного регулю-

вання графіка ро-

бочого часу впро-

довж дня і тижня. 

 

Таким чином, найшвидшого покращення вимагають чинники (М1), які 

майже не залежать від самої організації: розмір заробітної плати та інших 

грошових виплат і умови праці. Щодо оплати праці, то так як управління є 

державною установою і виплата заробітної плати та інших матеріальних ви-
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нагород здійснюється за рахунок бюджетних коштів, регулювати задоволен-

ня матеріальних потреб на рівні організації практично неможливо. Незадово-

лення умовами праці викликано в першу чергу неналежним температурним 

режимом в управлінні, а також застарілими основними засобами. Знову ж та-

ки, покращення даних факторів потребує державних асигнувань, а також час-

тково може вирішуватися за рахунок коштів спеціального фонду, що вимагає 

продуманої політики щодо розширення джерел їх надходження, у тому числі 

диференціації та диверсифікації платних послуг, які можуть надаватися ін-

шим юридичним особам та населенню.  

Першочергового удосконалення в РМУВГ вимагають також такі стимули 

(М2) як можливість реалізації власних здібностей та можливість кар’єрного і 

професійного зростання. В цьому аспекті доцільним є доручення працівни-

кам завдань, які потребують повноцінного використання власного трудового 

потенціалу і одночасно характеризуються належним рівнем важливості для 

установи. Беззаперечно вагомим напрямом мотивування персоналу є плану-

вання кар’єри працівника з обов’язковим забезпеченням підкріплення поса-

дового зростання професійним та доповненням планами персонального роз-

витку. Частина чинників, пов’язаних зі змістом та характером роботи, потра-

пила в групу важливості М3, що знову ж таки засвідчує необхідність акцен-

тування уваги на поліпшенні цих стимулів. Це стосується безпосередньо ха-

рактеру виконуваних функцій, залученням працівників до прийняття управ-

лінських рішень та формування цілей підприємства, можливості навчання та 

підвищення кваліфікації, а також зменшення контролю з боку керівника. То-

му зменшення контролю працівників і процесу виконаннях ними функцій до 

обмеження періодичними звітами про виконану роботу, а також реальне вра-

хування та подальше впровадження пропозицій працівників щодо вдоскона-

лення певних аспектів діяльності підприємства та галузі, в тому числі висло-

влених та обговорених на нарадах, які, як засвідчили результати анкетування, 

постійно проводяться на рівні структурних підрозділів, дозволить працівни-

кам задовольнити потреби самореалізації та підвищить довіру до установи. 

Щодо навчання та підвищення кваліфікації, то тут знову ж таки постає про-

блема недостатнього фінансування, як і в більшості галузей бюджетною сфе-

ри. 

Важливим, хоч і не першочерговим (група М3) є покращення соціально-

психологічного клімату в колективі, у тому числі стосунків з безпосередніми 

керівниками. Сприятимуть покращенню мікроклімату як різні заходи в ме-

жах політики «безконфліктного управління», в тому числі збереження нефо-

рмальних груп, що склались всередині організації та не шкодять її функціо-

нуванню, так і урізноманітнення корпоративних заходів (група М4). До групи 

заходів з пріоритетністю М3 також потрапила необхідність удосконалення 

соціальних гарантій працівників, у тому числі соціального страхування, по-

ліпшення стану яких теж є надзвичайно складним на рівні окремої організації 
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з огляду на особливість розвитку галузі, у тому числі досить невисокий рі-

вень фінансового забезпечення.  

За результатами опитування найменшого втручання (М5) вимагає режим 

роботи в управлінні, що певною мірою може бути спричинено відсутністю у 

працівників інформації щодо альтернативних форм організації робочого часу. 

Водночас, майже всі працівники схвально відгукнулися на пропозицію в ан-

кеті щодо запровадження гнучкого графіка робочого часу. 

Загалом можна стверджувати, що на сучасному етапі розвитку націона-

льної економіки і для працівників водогосподарської організації, і для біль-

шості суспільства абсолютно спростовується як двофакторна теорія мотива-

ції Ф. Герцберга, за якою заробітну плату віднесено до групи гігієнічних 

чинників, що не мотивують людину, так і, тим більше, теорія набутих потреб 

Д. Мак-Клелланда, який стверджував, що у сучасному суспільстві людські 

потреби нижчого порядку є переважно задоволеними, тому їм не потрібно 

приділяти особливої уваги. Для нинішніх умов розвитку національної еконо-

міки найбільш дієвим і універсальним стимулом, здатним задовольнити всю 

ієрархію людських потреб, від нижніх до верхніх її щаблів, є саме заробітна 

плата. Для сучасної економіки України більш справедливою є концепція 

“економічної людини” А. Сміта, згідно з якою людина завжди, коли їй буде 

надаватися така можливість, намагатиметься поліпшити свій економічний 

стан. Головним мотивом її діяльності є економічний інтерес, прагнення до 

максимальної економічної вигоди, природне бажання людей поліпшити свій 

добробут, хоча досить вагому роль на сьогодні відіграють й соціально-

психологічні чинники.  

Розуміння мотиваційних пріоритетів працівників дозволить сформувати 

справді ефективну систему стимулювання персоналу, яка забезпечить успіш-

не досягнення цілей будь-якої організації. Вірно підібрані та застосовані сти-

мули зможуть сформувати таку систему мотивів поведінки та діяльності пра-

цівника, яка б сприяла досягненню мети управління за умови реалізації його 

власних цілей та задоволення потреб, гармонізації інтересів кожного окремо-

го індивіда й цілей всієї організації. 
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