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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
 
Військова діяльність – це специфічна, цілеспрямована 

діяльність, результатом якої є постійна бойова готовність і 
боєздатність збройних сил в інтересах забезпечення безпеки і 
оборони країни, участі в миротворчих операціях в різних куточках 
земної кулі, а у разі війни – розгрому і знищення агресора. Вона має 
ряд особливостей, які виокремлюють її як вид діяльності. Серед них 
виділяють такі характеристики як наявність певної технології, 
наявність конкретних умінь, навичок для успішного виконання 
поставлених завдань. Також цей вид діяльності потребує творчості 
та ініціативності. Це обумовлено ти що, у військовій діяльності 
присутня нестандартність і новизна рішення певних завдань, а також 
наявністю ситуацій, яких неможливо заздалегідь детально 
спрогнозувати. Тому військовослужбовці мають володіти певними 
морально-етичними якостями та військово-професійною мотивацією.  

Дослідженнями мотивації військовослужбовців займались такі 
дослідники як Кулагіна І.Ю., Апасова С.В.  (дослідження домінуючої 
мотивації спеціальних підрозділів), Сірий А.В. (досліджував 
мотивацію військовослужбовців за контрактом), Ткачов Р.В. 
(досліджував військово-професійну мотивацію офіцерського складу), 
Коновальчук В.Е. (особливості мотиваційної сфери 
військовослужбовців) та інші.  

Нами було проведе емпіричне дослідження мотиваційної сфери 
військовослужбовців. Вибірку склало 20 досліджуваних, з яких 10 є 
військовослужбовцями, а інші 10 осіб - це студенти, які навчаються 
за програмою підготовки офіцерів запасу у військовому інституті 
імені  С.П.  Корольова. Також ми використали асоціативний 
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експеримент, вибіркова сукупність якого склала 30 цивільних 
громадян. 

Дослідження було проведене в декілька етапів:  
1) використання асоціативного експерименту, з метою 

дослідження образу військовослужбовця у свідомості цивільних 
громадян;  

2) проведення дослідження за методикою «Мотивація 
досягнення успіху» Т. Елерса;  

3) проведення дослідження за методикою «Діагностика 
соціально-психологічних установок особистості у сфері мотивації та 
потреб» О.  Потьомкіної;  

4) за допомогою програми STATISTICA 6.0 побудова 
кластерного дерева з метою побачити комплексний образ 
війсковослужбовця у свідомості цивільних громадян. 

 Ми виявили, що у військовослужбовців переважає високий 
рівень та середній рівень мотивації досягнення успіху. Це свідчить 
про те, що такі люди адекватно оцінюють свої можливості. Також 
вони є більш наполегливими у роботі, у досягненні поставленої цілі, 
вибираючи при цьому складні завдання. Особистість з високим 
рівнем мотивації досягнення успіху обирають професії або вид 
діяльності, який відповідає їхньому рівню знань, умінь та навичок.  

Також, за результатами методики «Діагностика соціально-
психологічних установок особистості у сфері мотивації і потреб» 
О.Ф. Потьомкіної, ми встановили, що військовослужбовці мають 
установки у сфері мотивації і потреб, які спрямовані на процес 
діяльності, яку вони виконують. Також, вони альтруїстично 
налаштовані стосовно оточуючих. Військовослужбовці зорієнтовані 
на свою діяльність та на грошову винагороду, яку отримують в 
результаті.   

Перспективою подальших досліджень  є виявлення 
психосемантичних характеристик образу військовослужбовця у 
масовій свідомості та порівняння їх з уже визначеними 
психологічними характеристиками військовослужбовців, зокрема, і у 
їх мотиваційній сфері. 
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