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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

_07 Управління та 

адміністрування_____  
(шифр і назва) нормативна 

Спеціальність:  

073 Менеджмент 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 
Спеціалізація: 

Економіка та 

управління бізнесом 

____________________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів 2  4-й д.ф.н. 4-й з.ф.н. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  
                     (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –120 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –4 

самостійної роботи 

студента –4 

Ступінь вищої освіти: 

 

бакалавр 

28 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

64 год. 106 год. 

Оглядові лекції  

2/2 

Вид контролю:  

екзам. екзам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Управління  мотивацією  підлеглих  –  найважливіше  завдання  сучасних менеджерів,  від  

успішного  вирішення  якого  залежить  ефективність  діяльності очолюваних  ними  організацій.  

Тому  навчальна  дисципліна  “Мотиваційний менеджмент” входить до освітньої програми 

підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Предметом  дисципліни  “Мотиваційний   менеджмент”  є  управління  мотивацією 

персоналу сучасних організацій. 

Мета вивчення дисципліни – розширити та поглибити знання в галузі основ теорії та 

практики сучасного менеджменту, зокрема, управління  мотивацією; сформувати уміння і 

навички майбутніх  менеджерів  з  мотивації  різних  категорій  працівників  і  колективів  в  

практиці управління підприємствами й організаціями. 

Основні завдання дисципліни: 

−  усвідомлення  сутності  та  необхідності  мотивації,  її  місця  в  системі управління, 

зв’язку з іншими функціями менеджменту; 

−  визначення  місця  мотивації  в  соціально-психологічній  структурі особистості,  змісту  

мотиваційного  процесу,  основних  мотиваційних характеристик особистості; 

−  засвоєння положень початкових, змістовних і процесійних мотиваційних теорій і 

особливостей їх застосування в практиці управління; 

-оволодіння  основними  методами  мотивації  різних  категорій  робітників, управління 

мотивацією колективів на різних стадіях їх формування і розвитку. 

Дисципліна “Мотиваційний   менеджмент”  тісно  пов’язана  з  теоретичними  і 

практичними  проблемами  менеджменту,  соціології,  психології,  педагогіки  та інших наук, і 

спрямована на формування керівника, який володітиме сучасними методами управління 

мотивацією персоналу. 

Після опанування дисципліни «Мотиваційний менеджмент» студент повинен знати: 

теоретико-методологічні засади мотиваційного менеджменту; змістові характеристики теорій 

мотивації; сутність мотиваційного процесу, сучасні механізми мотиваційного моніторингу; 

традиційні та нетрадиційні підходи до організації матеріального стимулювання персоналу; 

змістові характеристики нематеріальної мотивації працівників; сутність, види, функції, методи 

оцінювання персоналу як складової мотиваційного менеджменту, особливості мотиваційного 

аудиту. 

Студент повинен уміти: організовувати проведення мотиваційного моніторингу, що є 

умовою ефективного впливу на поведінку персоналу; оцінювати стан матеріальної мотивації в 

організації та проектувати заходи щодо її посилення; обґрунтовувати найбільш раціональні 

підходи до організації заробітної плати в організації; оцінювати стан трудової і статусної 

мотивації праці; проектувати заходи щодо посилення трудової та статусної мотивації трудової 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

«МОТИВАЦІЙНИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Тема 1. Сутність і роль мотивації в управлінні 

Поняття про мотивацію, її необхідність в управлінні. Місце мотивації в системі 

управління, її зв’язок з іншими функціями менеджменту: плануванням, організацією, контролем, 

прийняттям рішень тощо. Мотивація в управлінні як навчальна дисципліна, її місце в системі 

управлінських, психологічних, педагогічних дисциплін, предмет, об’єкт вивчення, структура, 

основні функції. Мотивація як процес управління поведінкою підлеглих, його принципи і методи. 

Історія розвитку управління мотивацією до кінця ХІХ століття. Наукові засади управління 

мотивацією. Роль Ф. Тейлора та інших представників наукової школи у формуванні 

мотиваційного менеджменту. Внесок в розвиток мотиваційного менеджменту А. Файоля 

(адміністративна школа управління). Хоуторнські експерименти. Школа людських відносин в 

управлінні. 

Розвиток управління мотивацією працівників в Україні: особливості та проблеми. 

Сучасна система поглядів на управління мотивацією персоналу. 

 

Тема 2. Мотиваційний процес 

Місце мотивації в соціально-психологічній структурі особистості. Потреби як основа 

мотивації, їх види і властивості. Поняття про мотиви діяльності. Зв’язок мотивів і потреб, мотивів 

і спрямованості особистості. Класифікація мотивів. Мотиваційна сфера особистості. Стимули, 

стимулювання. Класифікація стимулів. Мотиваційні характеристики особистості: спрямованість, 

установки, інтереси, ідеали, очікування та інші. Стадії мотиваційного процесу. Складність 

мотивації персоналу в управлінні. 

Необхідність врахування індивідуальних психологічних якостей особистості при її 

мотивації. Мотивація нових робітників, їх орієнтація (загальна, спеціальна) та адаптація 

(професійна, психофізіологічна, соціально-психологічна). Мотивація досвідчених працівників. 

Мотивація менеджерів. Особливості мотивації організаційної поведінки жінок. 

Особливості мотивації персоналу на підприємствах різної форми власності: приватної, 

колективної державної, спільної. 

Національні особливості управління мотивацією робітників. Проблеми мотивації 

працівників підприємств України. 

 

Тема 3. Матеріальна, трудова і статусна мотивація 

Матеріальна мотивація як прагнення до більш високого рівня життя. Трудова мотивація, її 

джерела. Статусна мотивація як рушійна сила поведінки людини. Особливості нормативної 

мотивації. Характеристика примусової мотивації. Стимулювання як вид мотивації. Позитивна 

мотивація, її види. Вплив негативної мотивації на поведінку робітника. Взаємозвязок внутрішньої 

та зовнішньої мотивації. Види мотивації залежно від її інтенсивності. 

Мотивація різних форм соціальної поведінки працівників: мотивація допомоги, агресії, 

симпатії, спілкування, досягнення, ідентифікації з іншими людьми. 

 

Тема 4 . Мотиваційні теорії 

Особливості змістовних мотиваційних теорій.Теорія ієрархії потреб А.Маслоу, її 

практичні рекомендації по управлінню мотивацією підлеглих. Теорія існування зв’язку і 

зростання К. Альдерфера, її відмінності від теорії А. Маслоу. Теорія набутих потреб Д. Мак-

Клелланда і поведінка людей з потребами досягнення, співучасті, влади. Практичні рекомендації 

по застосуванню теорії Д. Мак- Клелланда в управлінні. Теорія двох факторів Ф. Герцберга і 

вплив на відношення до праці гігієнічних та мотивуючих факторів . Практичне застосування 

теорії Ф. Герцберга в управлінні. 



Особливості процесійних теорій мотивації: Теорія очікувань В. Врума, практичні 

рекомендації по застосуванню її в управлінні. Теорія справедливості С. Адамса: висновки для 

практичного управління мотивації робітників. Теорія визначення завдань Е. Лока: вплив 

характеристик цілей на мотивацію людей. Практичні рекомендації по застосуванню теорії 

визначення завдань. Комплексна теорія мотивації М. Портера та Е. Лоулера: сполучення 

елементів теорії очікувань і теорії справедливості. Теорія підсилення мотивації Б. Скіннера: 

залежність поведінки від колишнього досвіду робітника. 

 

Тема 5. Методи мотивації 

Поняття про методи мотивації. Матеріальне стимулювання як економічний метод 

мотивації. Організаційні методи мотивації: залучення до управління, мотивація перспективою. 

Цілі та активність робітника. Контроль та оцінка діяльності. 

Морально-психологічні методи мотивації: похвала, визнання, повага, довіра, одобрення, 

підтримка, переконання, примушення і спонукання. Зв’язок впевненості у власній 

компетентності з мотивацією працівника. Методи задоволення основних потреб підлеглих 

(згідно теорії А. Маслоу). Непрямі методи мотивації. Методи самомотивації. Змагання як 

метод мотивації. 

Позитивне підкріплення, його види. Винагорода як метод позитивного підкріплення. Зміст 

внутрішньої та зовнішньої винагороди. Грошова винагорода, її вплив на мотивацію окремих 

працівників, колективів. Рекомендації по управлінню винагородою. 

Негативна мотивація, її ефективність. Критика як метод негативної мотивації. 

Покарання, короткочасність його дії. Ймовірність покарання і мотивація. Психологічний 

механізм дії покарання. Поєднання покарання з позитивним підкріпленням. Негативні наслідки 

застосування покарання. Рекомендації по використанню покарання в управління. 

 

Тема 6. Оплата праці та мотивація 

Матеріальні потреби як основа мотивації. Принципи організації оплати праці. Структура 

оплати праці робітника. Система організації заробітної платні, її складові. Особливості тарифної 

системи. Форми і системи заробітної платні: погодинна (проста погодинна, погодинно-

преміальна), відрядна, акордна). Преміювання, класифікація премій. Система пільг. Матеріальна 

допомога. Нові форми оплати праці. Особливості оплати праці на підприємствах різних форм 

власності. 

 

Тема 7. Мотиваційні аспекти організації праці 

Умови на робочому місці та мотивація персоналу. Вимоги до умов на робочому місці: 

інформаційні, економічні, фізіологічні, ергономічні, технічні, організаційні, санітарно-гігієнічні 

та інші. Типи проектування робочих приміщень. 

Зміст роботи і мотивація. Вплив на мотивацію працівника дизайну, спрощення, 

розширення, ротації, збагачення робочих завдань. Складність завдань і мотивація. Нормування 

праці та мотивація. Делегування як форма наділення владою. Навчання і кар’єра робітника, їх 

вплив на мотивацію. 

 

Тема 8. Мотивація первинних колективів 

Сутність і класифікація колективів, стадії їх формування і розвитку. Мотиваційний аспект 

взаємодії особистості та колективу. Особливості мотивації різних типів колективів. Ієрархія 

потреб групи. Методи мотивації та згуртування колективів. Демотивація групи. Організаційна 

культура як основа мотивації колективу підприємства. Мотивація колективу при організації 

нововведень. 



Тема 9. Моніторинг мотиваційного середовища. 

Методи вивчення мотивації. Проведення анкетування з метою виявлення потреб 

працівників. Тестування як метод аналізу мотивації персоналу. Метод експертних оцінок. 

Співбесіда (інтерв’ю) як інструмент оцінки особливостей мотивації підлеглих.Спостереження 

як метод вивчення мотиваційого середовища. Аналіз біографічних фактів як інструмент 

вивчення мотивації працівників. 

 

Тема 10. Мотиваційний аудит і його особливості 

Методи вивчення мотивації. Проведення анкетування з метою виявлення потреб 

працівників. Тестування як метод аналізу мотивації персоналу. Метод експертних оцінок. 

Співбесіда (інтерв’ю) як інструмент оцінки особливостей мотивації підлеглих.Спостереження 

як метод вивчення мотиваційого середовища. Аналіз біографічних фактів як інструмент 

вивчення мотивації працівників. 

 

 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
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Змістовий модуль 1.Теоретичні засади мотиваційного менеджменту 
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Тема4. Мотиваційні  

теорії 

14 4 2   8 15 1    14 

Модульний контроль 2  2          

Разом за змістовим  

модулем 1 

48 10 

 

10 

 

  

 

28 

 

48 4 

 

2 
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Змістовий модуль 2. Механізми  мотиваційного менеджменту 

Тема 5. Методи мотивації  12 2 

 

2 

 

  

 

8 

 

11 1    10 

Тема 6. Оплата праці та 

мотивація 

12 4 

 

4 

 

  

 

4 

 

13 1    12 

Тема 7.Мотиваційні аспекти 

організації праці 

12 2 2   8 11 1    10 

Тема8. Мотивація первинних 

колективів  

12 4 

 

2 

 

  

 

6 

 

13 1    12 

Тема9. Моніторинг 

мотиваційного середовища 

12 4 4   4 15 1 2   12 

Тема10. Мотиваційний аудит і 

його особливості 

10 2 2   6 9 1    8 

Модульний контроль 2  2          

Разом за змістовим  

модулем 2 

72 18 18   36 72 6 2   64 

Оглядові лекції  2           

Усього годин 120 28 28   64 120 10 4   106 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття потреб, інтересів, мотивів та стимулів. 

2. Сутність  і  поняття  мотивації,  мотивування  та  стимулювання персоналу. 

3. Чинники, що визначають вплив мотивації на людину. 

4. Основні вимоги щодо побудови системи мотивації. 

5. Види мотивації трудової діяльності.  

6. Класифікація методів мотивування персоналу. 

7. Мотиваційні чинники та їх класифікація. 

8. Особливості  мотивування  персоналу  в  умовах  сучасних економічних відносин. 

9. Теорія  ієрархії  потреб  Маслоу,  її  сутність  та  можливість застосування. 

10. Теорія ERQ Альдерфера, її сутність. 

11. Теорія набутих потреб МакКлелланда. 

12. Теорія двох чинників Герцберга. 

13. Змістові теорії мотивації праці та сучасність. 

14. Процесуальні теорії мотивації праці, їх сутність. 

15. Теорія очікувань, її сутність та основні положення. 

16. Теорія справедливості, її сутність та основні положення. 

17. Теорія постановки цілей, її сутність. 

18. Теорія Портера-Лоулера, її сутність. 

19. Використання  процесуальних  теорій  мотивації  праці  у  

практичній діяльності організацій щодо управління людьми. 

20. Матеріальна мотивація праці, її сутність та складові. 

21. Трудова мотивація праці, її сутність та складові. 

22. Статусна мотивація праці, її сутність та складові. 

23. Основні  напрями  регулювання  матеріальної,  трудової  та статусної мотивації праці.  

24. Вартість і ціна робочої сили та чинники, що їх визначають. 

25. Основні  функції  заробітної  плати.  Місце  її  в  мотиваційному механізмі.  

26. Принципи організації заробітної плати. 

27. Державне та договірне регулювання заробітної плати. 

28. Структура  заробітної плати. 

29. Об’єктивна  необхідність  реформування  організації  заробітної плати щодо посилення 

її мотивуючої ролі. 

30. Мотивуюча роль систем оплати праці. 

31. Форми і системи оплати праці та умови їх застосування. 

32. Особливості  оплати  праці  керівників,  службовців,  фахівців  та робітників. 

33. Функції преміювання, класифікація систем преміювання. 

34. Принципи та умови побудови ефективної системи преміювання персоналу сучасного 

підприємства.  

35. Реформування системи оплати праці на Україні. 

36. Доплати  та  надбавки  до  заробітної  плати,  їх  сутність  та складові. 

37. Правове забезпечення і захист доплат і надбавок. 

38. Доплати  та  надбавки  в  країнах  з  розвинутою  ринковою економікою. 

39. Поняття трудового договору і контракту. 

40. Зміст  та  умови  трудового  договору  і  контракту.  Сфера застосування контракту.  

41. Мотивуюча роль контракту. 

42. Нетрадиційні методи матеріального стимулювання, їх сутність, основні положення та 

складові. 

43. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності. 

44. Види нематеріальної мотивації трудової діяльності, їх сутність. 

45. Ділове оцінювання персоналу та його мотивуюча роль. 

46. Основні функції та принципи оцінки персоналу. 



47. Методи ділової оцінки персоналу. 

48. Методи оцінки результатів праці. 

49. Атестація кадрів, її роль та процедура. 

50. Сучасні методи і методики дтлового оцінювання персоналу. 
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