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Пояснювальна записка 
 

       Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації 
засвоєння студентом знань та їх реалізації, основним засобом опанування 
навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 
 Мета самостійної роботи студентів — сприяти засвоєнню в повному 
обсязі навчальної програми дисципліни „Мотивація в менеджменті”  та 
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної 
якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати,  планувати та  
контролювати  власну діяльність. 
 Завдання  самостійної роботи студентів — засвоєння певних знань, 
умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосу-
вання при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення 
прогалин у системі знань із предмета „Мотивація в менеджменті”. 
          Зміст самостійної роботи студента з  дисципліни „ Мотивація в 
менеджменті ” визначається навчальною програмою дисципліни, методич-
ними матеріалами, завданнями викладача. 
 Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення  навчальної дисципліни :  
навчальними та методичними посібниками, методичними матеріалами для 
самостійної роботи студентів, конспектом лекцій,  тощо. 
 Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни „ Мотивація в 
менеджменті ” організовується з дотриманням низки вимог: 
• обґрунтування необхідності завдань загалом і конкретного завдання 
зокрема; 
• надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 
• надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які відповідають 
умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх виконанням 
стандартних завдань; 
• підтримання постійного зворотного зв'язку зі студентами у процесі 
виконання самостійної роботи, що є чинником ефективності навчального 
середовища 
          Перелік завдань для самостійної роботи , форми її організації та звіт-
ності, термін виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання 
завдань , визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної 
програми дисципліни (розділу "Самостійна робота студентів"). 
     Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну „ Мотивація в 
менеджменті”, повинні бути проінформовані викладачем щодо організації 
самостійної роботи , її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та 
звітності, кількості балів за виконання завдань. 
 Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її 
результатів здійснюються викладачами кафедри. 
    Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної 
роботи, фіксуються викладачами і повинні бути доведені до відома студентів. 
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1. Навчально-тематичний план  дисципліни «Мотивація в менеджменті» 
  

№№    
ппоорр..  

  
ННааззвваа  ттееммии  

ТТееммаа  11  Сутність і роль мотивації в управлінні 

ТТееммаа  22  Мотиваційний процес  

ТТееммаа  33  Види мотивації 

ТТееммаа  44  ММооттииввааццііййнніі  ттееооррііїї  

ТТееммаа  55  ММееттооддии  ммооттииввааццііїї    

ТТееммаа  66  ООппллааттаа  ппрраацціі  ттаа  ммооттииввааццііяя  

ТТееммаа  77  ММооттииввааццііййнніі  аассппееккттии  ооррггааннііззааццііїї    ппрраацціі  

ТТееммаа  88  ММооттииввааццііяя  ппееррввиинннниихх  ккооллееккттииввіівв  

  
2.Методичні вказівки для самостійного вивчення  кожної теми 
 
  ТТееммаа  11..  ССууттннііссттьь  іі  рроолльь  ммооттииввааццііїї  вв  ууппррааввлліінннніі  
        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. 
  РРооззввииттоокк  ууппррааввлліінннняя  ммооттиивваацціієєюю  ппррааццііввннииккіівв  вв  УУккррааїїнніі::  ооссооббллииввооссттіі  ттаа  
ппррооббллееммии..  ССууччаассннаа  ссииссттееммаа  ппоогглляяддіівв  ннаа  ууппррааввлліінннняя  ммооттиивваацціієєюю  ппееррссооннааллуу..  
 

Теми рефератів 
 

1. Огляд наукових публікацій за темою  заняття. 
2. Роль функції мотивації в підвищенні ефективності управління. 
3. Психологічні аспекти мотивації поведінки людей. 
4. Сучасні приклади мотивації персоналу у провідних вітчизняних і 

закордонних компаніях. 
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5. Зв'язок мотивації з іншими функціями менеджменту 
6.Огляд наукових публікацій за темою  заняття. 
7.Внесок українських вчених в розвиток теорії та практики 
мотиваційного менеджменту. 
8.Особливості мотивації персоналу в  компаніях країн Південно-
Східної Азії. 
9.Особливості мотивації працівників у фірмах США. 
10.Сучасні методи мотивації працівників на підприємствах країн 
Європи. 
11.Історичні аспекти мотивації в управлінні. 
12.Вплив Хоуторнських експериментів на розвиток теорії та практики 
управління. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Наукові підходи до визначення сутності мотивації. 
2. Місце мотивації в системі управління. 
3. Зв'язок мотивації з функцією планування. 
4. Мотиваційний аспект функції організації. 
5. Покажіть на прикладах зв'язок контролю і оцінки з функцією 

мотивації. 
6. Вплив прийняття рішень на мотивацію персоналу. 
7. Зміст мотиваційного менеджменту як виду діяльності. 
8. Зміст і основні завдання мотиваційного менеджменту як професійного 

виду діяльності. 
9. Розкрийте фактори, які ускладнюють процес управління мотивацією 

підлеглих. 
10.Розкрийте внесок представників наукової школи управління у розвиток 
теорії та практики мотиваційного менеджменту. 
12.Адміністративна школа управління про мотивацію персоналу. 
13.Проаналізуйте внесок представників школи людських відносин у 
розвиток мотиваційного менеджменту. 
14.Сучасна система поглядів на управління мотивацією. 
15.Особливості формування мотиваційного менеджменту в Україні. 
16.Наведіть приклади застосування мотиваційного менеджменту у 
провідних вітчизняних і закордонних компаніях. 
 

  
Тести для самоконтролю 

 
Варіант 1. 

11..  ВВннеессоокк  шшккооллии  ллююддссььккиихх  ввііддннооссиинн  уу  ррооззввииттоокк  ммооттииввааццііїї  ппоолляяггааєє  вв  
ннаассттууппннооммуу::  
аа))  їїїї  ппррееддссттааввннииккии  ззааппррооввааддииллии  ппррииннцциипп  ссттааббііллььннооггоо  ррооббооччооггоо  ммііссццяя  ддлляя  
ппееррссооннааллуу;;  
бб))  ббууллоо  ппррииввееррннууттоо  ууввааггуу  ддоо  ммооттииввіівв,,  ііннттеерреессіівв,,  ппооттрреебб  ппррааццііввннииккіівв;;  
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вв))  ввппеерршшее  ббууллоо  ззааппрроовваадджжеенноо  ооппллааттуу  ззаа  ррееззууллььттааттааммии  ппрраацціі..  
  
22..  ППррееддссттааввннииккии  шшккооллии  ннааууккооввооггоо  ууппррааввлліінннняя  ззррооббииллии  ннаассттууппнниийй  ввннеессоокк  уу  
ррооззввииттоокк  ттееооррііїї  іі  ппррааккттииккии  ммооттииввааццііїї::  
аа))  ббууллоо  ззааппрроовваадджжеенноо  ооппллааттуу    ззаа  ррееззууллььттааттааммии  ппрраацціі;;  
бб))  ппеерреедд  ппррааццііввннииккааммии  ссттааввииллииссяя  ччііттккіі,,  ккооннккррееттнніі,,  ннааппрруужжеенніі  ззааввддаанннняя;;  
вв))  ззаассттооссооввууввааввссяя  ммооттииввууююччиийй  ввппллиивв  ккооллееккттииввуу  ннаа  ппррааццііввннииккіівв..  
  
3. Внесок школи адміністративного управління в розвиток мотивації полягає 
в наступному: 
а) запроваджено принцип справедливості винагороди; 
б) привернуто увагу до мотивуючого впливу стабільного робочого місця; 
вв))  ввппеерршшее  ззааппрроовваадджжеенноо  ооппллааттуу  ззаа  ррееззууллььттааттааммии  ппрраацціі..  
  
4. Внесок школи наукового управління в розвиток мотивації полягає в 
такому: 
а)  запровадження прогресивної системи оплати праці; 
б)  акцентування уваги на мотивах, інтересах, потребах працівників; 
в)  використання мотивуючого впливу колективу; 
г)   визнання комплексного характеру мотивації. 
 
5. Принцип стабільного робочого місця для персоналу було запроваджено: 
а)  школою наукового управління; 
б)  адміністративною школою управління; 
в)  школою людських відносин в управлінні; 
г)  процесуальним підходом до управління. 

 

Варіант 2. 

1.0сновні принципи бюрократичного управління: 
а) розробка правил та норм поведінки працівників в різних ситуаціях; 
б) дисципліна, винагорода, розподіл праці, влада та відповідальність, та інші; 
в)  використання спеціалізації при вирішенні проблем; 
г) виконання працівником своїх функцій незалежно від завдань організації. 
 
 
2. Школа людських відносин в управлінні була заснована: 
а) в 60-ті роки XX ст. Р.Аккофом, С.Біром, Д.Екманом; 
б) в 30-50 р.р. XX ст. Е. Мейо і М.П.Фоллетт; 
в) в 30-ті роки XX ст. А.Файолем. 
 
3. Про школу менеджменту, яку заснував Ф.Тейлор, справедливо сказати, що: 
а) вона передбачає підбір, розстановку робітників на науковій основі; 
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б) вона вимагає абсолютного виконання розроблених на науковій основі 
стандартів і правил; 
в) її представниками розроблено принципи управління, які впливають на 
діяльність організації в цілому. 
 
4. До принципів управління А.Файоля відносяться: 
а) неспеціалізована кар'єра персоналу; 
б) дисципліна, порядок; 
в) винагорода персоналу; 
г) системність, комплексність в управлінні. 
 
5. Адміністративна (класична) школа управління була заснована: 
а) Ф. Тейлором в 1910 р.; 
б) Е. Мейо в 1950 р.; 
в) А. Файолем в 1930 р.; 
г) Б. Честером в 1920 р.  

ВВааррііааннтт  33  
11..ППррееддммееттоомм  ввииввччеенннняя  ммооттииввааццііййннооггоо  ммееннеедджжммееннттуу  яякк  ннааввччааллььннооїї  
ддииссццииппллііннии  єє::  
аа))  ппооттррееббии,,  ммооттииввии  іі  ссттииммууллии  ппррааццііввннииккіівв;;  
бб))  ууппррааввлліінннняя  ммооттиивваацціієєюю  ппееррссооннааллуу  ссууччаасснниихх  ооррггааннііззаацціійй;;  
вв))  ооккрреемміі  ппррааццііввннииккии,,  ппііддррооззддііллии,,  ооррггааннііззааццііїї..  
  
22..ДДааййттее  ввииззннааччеенннняя  ппоонняяттттюю  ««ммооттииввааццііяя»»::  
аа))  ццее  ппррооццеесс  ффооррммуувваанннняя  ццііллеейй  іі  ззааввддаанньь  ооррггааннііззааццііїї;;  
бб))  ццее  ппррооццеесс  ссппооннууккаанннняя  ссееббее  іі  іінншшиихх  ддоо  ппррооддууккттииввннооїї  ддііяяллььннооссттіі;;  
уу))  ццее  ппррооццеесс  ввссттааннооввллеенннняя  ввззааєєммооззвв''яяззккіівв  ммііжж  ппооссааддооввццяяммии  ппііддппррииєєммссттвваа..  
  
33..ММооттииввааццііяя  ппоовв''яяззааннаа  зз  ттааккииммии  ффууннккццііяяммии  ммееннеедджжммееннттуу,,  яякк::  
аа))  ппллааннуувваанннняя,,  ооррггааннііззааццііяя,,  ккооннттрроолльь,,  ууххввааллеенннняя  рріішшеенньь;;  
бб))  ввииррооббннииччаа,,  ффііннааннссоовваа,,  ммааррккееттииннггоовваа,,  ккааддрроовваа;;  
вв))  ммееттооддооллооггііччннаа,,  ппііззннааввааллььннаа,,  ппррааккттииччннаа,,  ппррооггннооссттииччннаа..  
  
44..ЗЗввяяззоокк  ффууннккццііїї  ппллааннуувваанннняя  зз  ммооттиивваацціієєюю  ппееррссооннааллуу  ппрроояяввлляяєєттььссяя  вв  
ннаассттууппннооммуу::  
аа))  ззааллууччеенннняя  ппііддллееггллиихх  ддоо  ппррооццеессуу  ввииккооннаанннняя  ррооззррооббллеенниихх  ццііллеейй  ппооззииттииввнноо  
ввппллииввааєє  ннаа  їїхх  ммооттииввааццііюю;;  
бб))    ззааллууччеенннняя  ппііддллееггллиихх  ддоо  ппррооццеессуу  ррооззррооббллеенннняя  ццііллеейй  ссппрриияяєє  їїхх  ммооттииввааццііїї;;  
вв))  ппррии  ввииссооккіійй  ((ггллииббооккіійй))  ссттррууккттуурріі  ууппррааввлліінннняя  ооррггааннііззааццііїї  уу  ппееррссооннааллуу  
ррооззввииввааєєттььссяя  ппаассииввннііссттьь  ттаа  ііннееррццііййннііссттьь  ддіійй..  
  
  55..  УУппррааввлліінннняя  ммооттиивваацціієєюю  вввваажжааєєттььссяя  ссккллаадднниимм  ппррооццеессоомм,,  ттооммуу  щщоо::  
аа))  ллююддииннаа  вв  ооддиинн  іі  ттоойй  жжее  ммооммееннтт  ммоожжее  ммааттии  ддееккііллььккаа  ррііззнниихх  ппооттрреебб;;  
бб))  ппооттррееббии  ллююддеейй  ззммііннююююттььссяя  ззааллеежжнноо  ввіідд  ссииттууааццііїї;;  
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вв))  ііссннууєє  ббааггааттоо  ссппооссооббіівв  ззааддооввооллеенннняя  оодднніієєїї  іі  ттіієєїї  жж  ппооттррееббии..  
  
ВВааррііааннтт  44      
11..ММооттииввааццііяя  ––  ццее  ппррооццеесс::  
аа))  ппооррііввнняянннняя  ззааппллааннооввааннооггоо  зз  ррееааллььнноо  ддооссяяггннууттиимм;;  
бб))  ввииззннааччеенннняя  ццііллеейй  іі  ззааввддаанньь  ооррггааннііззааццііїї;;  
вв))  ссппооннууккаанннняя  ссееббее  ттаа  іінншшиихх  ддоо  ддііяяллььннооссттіі..  
  
22..  ЯЯккіі  ззааввддаанннняя  ммоожжее  ввиирріішшууввааттии  ккееррііввнниикк  ппііддппррииєєммссттвваа  ззаа  ддооппооммооггооюю  
ммооттииввааццііїї??  
аа))  ккооннттррооллююввааттии  ррооббооттуу  ппііддллееггллиихх;;  
бб))  ппррииввееррттааттии  іі  ууттррииммууввааттии  ннаа  ппііддппррииєєммссттввіі  ккрраащщиихх  ппррааццііввннииккіівв;;  
вв))  ссттииммууллююввааттии  ппііддллееггллиихх  ддоо  ппррооддууккттииввнніішшооїї  ррооббооттии..  
  
33..  ППрроо  ссккллааддннііссттьь  ууппррааввлліінннняя  ммооттиивваацціієєюю  ссввііддччааттьь  ннаассттууппнніі  ооббссттааввииннии::  
аа))  ннееяяссннііссттьь  ммооттииввіівв  ппооввееддііннккии  ллююддеейй;;  
бб))  ввііддссууттннііссттьь  ммоожжллииввооссттеейй  уу  ккееррііввннииккіівв  ссттииммууллююввааттии  ппііддллееггллиихх;;  
вв))  ссииттууааттииввнниийй  ххааррааккттеерр  ппооттрреебб  ппррааццііввннииккіівв;;  
гг))  ццииккллііччнниийй  ххааррааккттеерр  ппооттрреебб  ппррааццііввннииккіівв..  
  
44..  ВВппллиивв  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  ннаа  ммооттииввааццііюю  ппееррссооннааллуу  ппрроояяввлляяєєттььссяя  вв  
ннаассттууппннооммуу::  
аа))  ззааллууччеенннняя  ппііддллееггллиихх  ддоо  ппррооццеессуу  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенньь  ззааввжжддии  ппооззииттииввнноо  
ввппллииввааєє  ннаа  їїхх  ммооттииввааццііюю;;  
бб))  ууччаассттьь  вв  ппррииййнняяттттіі  рріішшееннььззааддооввооллььнняяєє  ппооттррееббии  ппееррссооннааллуу  вв  ззааххиищщееннооссттіі  ттаа  
ббееззппеецціі;;  
вв))  ууччаассттьь  вв  ппррииййнняяттттіі  рріішшееннььззааддооввооллььнняяєє  ппооттррееббии  ппееррссооннааллуу  вв  ннааллеежжннооссттіі  ддоо  
ооррггааннііззааццііїї,,  ппооввааззіі,,  ссааммооррееааллііззааццііїї..  
  
55..  ММооттииввааццііййнниийй  ммееннеедджжммееннтт  яякк  ннааууккаа  ввииккооннууєє  ннаассттууппнніі  ффууннккццііїї::  
аа))  ссттииммууллююююччуу,,  ппііддттррииммккии  ввііддппооввііддааллььннооссттіі,,  ввииннааггооррооддии;;  
бб))  ммееттооддооллооггііччннуу,,  ппііззннааввааллььннуу,,  ппррааккттииччннуу,,  ппррооггннооссттииччннуу;;  
вв))  ппллааннуувваанннняя,,  ооррггааннііззааццііїї,,  ккооннттррооллюю,,  ккооммууннііккааццііїї..    

 

Рекомендована література: 1,  4,  7,  9,  10,  12,  15,  32,  33,  40,  47.  
 
ТТееммаа  22..  ММооттииввааццііййнниийй  ппррооццеесс  
ММііссццее  ммооттииввааццііїї  вв  ссооццііааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніійй  ссттррууккттуурріі  ооссооббииссттооссттіі..  ППооттррееббии  
яякк  оосснноовваа  ммооттииввааццііїї,,  їїхх  ввииддии  іі  ввллаассттииввооссттіі..  ППоонняяттттяя  ппрроо  ммооттииввии  ддііяяллььннооссттіі..  
ЗЗвв’’яяззоокк  ммооттииввіівв  іі  ппооттрреебб,,  ммооттииввіівв  іі  ссппрряяммооввааннооссттіі  ооссооббииссттооссттіі..  ККллаассииффііккааццііяя  
ммооттииввіівв..  ММооттииввааццііййннаа  ссффеерраа  ооссооббииссттооссттіі..  ССттииммууллии,,  ссттииммууллюювваанннняя..  
ККллаассииффііккааццііяя  ссттииммуулліівв..  ММооттииввааццііййнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  ооссооббииссттооссттіі::  
ссппрряяммооввааннііссттьь,,  ууссттааннооввккии,,  ііннттеерреессии,,  ііддееааллии,,  ооччііккуувваанннняя  ттаа  іінншшіі..  ССттааддііїї  
ммооттииввааццііййннооггоо  ппррооццеессуу..  ССккллааддннііссттьь  ммооттииввааццііїї  ппееррссооннааллуу  вв  ууппррааввлліінннніі..  
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              ННееооббххііддннііссттьь  ввррааххуувваанннняя  ііннддииввііддууааллььнниихх  ппссииххооллооггііччнниихх  яяккооссттеейй  
ооссооббииссттооссттіі  ппррии  їїїї  ммооттииввааццііїї..  ММооттииввааццііяя  ннооввиихх  ррооббііттннииккіівв,,  їїхх  оорріієєннттааццііяя  
((ззааггааллььннаа,,  ссппееццііааллььннаа))  ттаа  ааддааппттааццііяя  ((ппррооффеессііййннаа,,  ппссииххооффііззііооллооггііччннаа,,  
ссооццііааллььнноо--ппссииххооллооггііччннаа))..  ММооттииввааццііяя  ддооссввііддччеенниихх  ппррааццііввннииккіівв..  ММооттииввааццііяя  
ммееннеедджжеерріівв..  ООссооббллииввооссттіі  ммооттииввааццііїї  ооррггааннііззааццііййннооїї  ппооввееддііннккии  жжіінноокк..  
  ООссооббллииввооссттіі  ммооттииввааццііїї  ппееррссооннааллуу  ннаа  ппііддппррииєєммссттвваахх  ррііззннооїї  ффооррммии  
ввллаассннооссттіі::  ппррииввааттннооїї,,  ккооллееккттииввннооїї  ддеерржжааввннооїї,,  ссппііллььннооїї..  
  ННааццііооннааллььнніі  ооссооббллииввооссттіі  ууппррааввлліінннняя  ммооттиивваацціієєюю  ррооббііттннииккіівв..  ППррооббллееммии  
ммооттииввааццііїї  ппррааццііввннииккіівв  ппііддппррииєєммссттвв  УУккррааїїннии..  
  

  
Теми рефератів 

 
1. Огляд наукових публікацій за темою  заняття. 
2. Мотиваційний процес, його зміст і складність. 
3. Мотиваційна сфера особистості. 
4. Місце мотивації в соціально-психологічній структурі особистості. 
5. Спонукальні мотиви активності поведінки людей. 
6. Процес зовнішньоорганізованої мотивації. 
7. Процес внутрішньоорганізованої мотивації. 

8. Специфіка мотивації працівників в залежності від стажу їх роботи.  
9. Мотивація менеджерів. 
10. Особливості мотивації працівників різних типів темпераменту. 
1111..  ООссооббллииввооссттіі  ммооттииввааццііїї  ппееррссооннааллуу  ннаа  ппііддппррииєєммссттвваахх  ррііззннооїї  ффооррммии  

ввллаассннооссттіі..  
 
ККооннттррооллььнніі  ппииттаанннняя  іі  ннааввччааллььнніі  ззааввддаанннняя    

1. Розкрийте зміст і варіанти мотиваційного процесу. 
2. Мотиваційні характеристики особистості. 
3. Потреби як основа мотивації, їх види та властивості. 
4. Стимули як елемент мотиваційного процесу, її види, вплив на 

поведінку особистості. 
5. Мотиви як елементи мотиваційного процесу, їх взаємозв’язок, види, 

вплив на поведінку особистості. 
6. Спрямованість та установки як мотиваційні характеристики 

особистості. 
7. Інтереси, їх види та вплив на мотивацію особистості. 
8. Ідеали та очікування як мотиваційні характеристики особистості. 
9. Форми і засоби організації мотиваційного процесу. 

          1100..  ІІннддииввііддууааллььнніі  ппссииххооллооггііччнніі  яяккооссттіі  ооссооббииссттооссттіі..  
                1111..ППоорряяддоокк  ппррооввееддеенннняя  оорріієєннттааццііїї  ттаа  ааддааппттааццііїї  ннооввиихх  ппррааццііввннииккіівв..  

12.В ролі менеджера торгівельного відділу розробіть пропозиції по 
управлінню мотивацією молодих працівників-початківців. 
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13.Запропонуйте систему мотивації для спеціалістів відділу маркетингу 
виробничого підприємства. 
14.Ви – директор ткацької фабрики, де працюють переважно жінки. 
Розкрийте особливості управління мотивацією жіночого колективу. 
15.Розробіть перелік дій менеджера по задоволенню потреби підлеглих в 
самореалізації. 

  
ТТеессттии  ддлляя  ссааммооккооннттррооллюю  
  
ВВааррііааннтт  11..  

11..  ДДоо  ооссннооввнниихх  ввллаассттииввооссттеейй  ппооттрреебб  ллююддииннии  ввііддннооссяяттььссяя::  
аа))  ііннддииввііддууааллььнниийй  ххааррааккттеерр,,  ннееззааллеежжннііссттьь  ввіідд  ссииттууааццііїї;;  
бб))  ццииккллііччнниийй  ххааррааккттеерр,,  ннееммоожжллииввііссттьь  їїхх  ззааддооввооллеенннняя  рраазз  іі  ннааззааввжжддии;;  
вв))  ссттааббііллььннііссттьь,,  ооддннооззннааччннііссттьь..  
  
22..ППрроо  ммооттииввии,,  яякк  дджжееррееллаа  ааккттииввннооссттіі  ооссооббии,,  ммоожжннаа  ссттввееррдджжууввааттии  
ннаассттууппннее::  
аа))  ццее  ввннууттрріішшнніі  ппррииччииннии  ддіійй  ллююддеейй,,  яяккіі  ззооввссіімм  ннее  ууссввііддооммллююююттььссяя  ннииммии;;  
бб))  ццее  ззооввнніішшнніі  ппооддррааззннииккии,,  яяккіі  ссппооннууккааююттьь  ллююддииннуу  ддоо  ддіійй;;  
вв))  ввооннии  ннее  ддоо  ккііннццяя  ууссввііддооммллююююттььссяя  ллююддииннооюю;;  
гг))  ццее  ввііддччууттттяя  ннеессттааччіі  ччооггоо--ннееббууддьь  уу  ллююддииннии..  
  

        33..ДДоо  ооссннооввнниихх  ммооттииввааццііййнниихх  ххааррааккттееррииссттиикк  ооссооббии  ввііддннооссяяттььссяя::  
аа))  ззааррооббііттннаа  ппллааттаа,,  ппррееммііїї,,  ввииннааггооррооддаа,,  ммааттееррііааллььннаа  ддооппооммооггаа;;  
бб))  ссппрряяммооввааннііссттьь,,  ііннттеерреессии,,  ппееррееккооннаанннняя,,  ііддееааллии  ооссооббииссттооссттіі  ;;  
вв))  ппррииччееттннііссттьь,,  ббееззппееккаа,,  ппоошшааннаа,,  ссааммооссттввееррдджжеенннняя;;  
гг))  ммооррааллььнніі,,  ммааттееррііааллььнніі,,  ссооццііааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніі..  
  
33..  ППрроо  ссттииммууллии  ммоожжннаа  ссттввееррдджжууввааттии  ннаассттууппннее::  
аа))  ввооннии  ввііддннооссяяттььссяя  ддоо  ввннууттрріішшннііхх  ппррииччиинн  ддіійй  ллююддеейй;;  
бб))  ццее  ввііддччууттттяя  ннеессттааччіі  ччооггоо--ннееббууддьь  уу  ллююддииннии;;  
вв))  ддоо  ссттииммуулліівв  ввііддннооссяяттььссяя  ммааттееррііааллььннее  іі  ммооррааллььннее  ззааооххооччеенннняя,,  ппооккаарраанннняя;;  
гг))  ццее  ееммооццііййнніі  ппрроояяввии  ппііззннааввааллььнниихх  ппооттрреебб  ллююддииннии..  
  
44..  ППрроо  ммооттииввии  ммоожжннаа  ссттввееррдджжууввааттии  ннаассттууппннее::  
аа))їїхх  іієєррааррххііюю  ррооззррооббиивв  вв  11994433  ррооцціі  АА..  ММаассллооуу;;  
бб))  їїхх  ііннттееннссииввннііссттьь  ннее  ззааллеежжииттьь  ввіідд  ввппллииввуу  ссттииммуулліівв;;  
вв))  ннаа  ппооввееддііннккуу  ллююддииннии  ввппллииввааююттьь  ооддннооччаасснноо  ддееккііллььккаа  ммооттииввіівв;;  
гг))  ммооттииввии  єє  ззооввнніішшннііммии  ччииннннииккааммии  ммооттииввааццііїї..  
  
ВВааррііааннтт  22..    
11..ВВккаажжііттьь  ннаа  ппррааввииллььнніі  ссттввееррдджжеенннняя  щщооддоо  ссттииммуулліівв::  
аа))  ввооннии  ввііддннооссяяттььссяя  ддоо  ззооввнніішшннііхх  ппооддррааззннииккіівв,,  яяккіі  ппррииввооддяяттьь  ддоо  ззррооссттаанннняя  
ммооттииввіівв  ллююддииннии;;  
бб))  ллююддииннаа  ввииккооннууєє  ввссіі  ддііїї  ттііллььккии  ппіісслляя  ззаассттооссуувваанннняя  ддоо  ннееїї  ссттииммуулліівв;;  
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вв))  ввооннии  ннааллеежжааттьь  ддоо  ззооввнніішшннііхх  ппррииччиинн  ммооттииввааццііїї;;  
гг))  ццее  ееммооццііййнніі  ппрроояяввии  ппііззннааввааллььнниихх  ппооттрреебб  ллююддииннии..  
  
22..  ППррооццеесс  ммооттииввааццііїї  ––  ццее::  
аа))  ввииззннааччеенннняя  ццііллеейй  іі  ззааввддаанньь  ооррггааннііззааццііїї;;  
бб))  ппооррііввнняянннняя  ззааппллааннооввааннооггоо  зз  ррееааллььнноо  ддооссяяггннууттиимм;;  
вв))  ссппооннууккаанннняя  ссееббее  ттаа  іінншшиихх  ддоо  ппррооддууккттииввннооїї  ддііяяллььннооссттіі;;  
гг))  ппооєєддннаанннняя  ммооттииввіівв  зз  ннооррммааммии  ппооввееддііннккии  вв  ооррггааннііззааццііїї..  
  
33..  ДДоо  ооссннооввнниихх  ммооттииввааццііййнниихх  ххааррааккттееррииссттиикк  ооссооббииссттооссттіі  ввііддннооссяяттььссяя::  
аа))  ппоошшааннаа,,  ббееззппееккаа,,  ннааллеежжннііссттьь,,  ссааммооссттввееррдджжеенннняя;;  
бб))  ззааррооббііттннаа  ппллааттаа,,  ппррееммііїї,,  ввииннааггооррооддаа,,  ммааттееррііааллььннаа  ддооппооммооггаа;;  
вв))  ппооттррееббии,,  ммооттииввии,,  ііннттеерреессии,,  ссппрряяммооввааннііссттьь;;  
гг))  ввіікк,,  ссттааттьь,,  ддооссввіідд  ррооббооттии,,  ооссввііттаа..  
  
44..  ООссннооввнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  ппооттрреебб  ллююддииннии  ннаассттууппнніі::  
аа))  ццииккллііччнниийй  ххааррааккттеерр,,  ннееммоожжллииввііссттьь  ззааддооввооллеенннняя  рраазз  іі  ннааззааввжжддии;;  
бб))  ннееззааллеежжннііссттьь  ввіідд  ссттииммуулліівв,,  ііннттеерреессіівв;;  
вв))  ввссіі  ппооттррееббии  ооддннааккооввіі  ззаа  ррііввннеемм  ііннттееннссииввннооссттіі;;  
гг))  ннааяяввннііссттьь  уу  ввссііхх  ллююддеейй  ппооттрреебб  ввіідд  нниижжччиихх  ддоо  ввиищщиихх..  
  
55..  ППрроо  ііннттеерреессии,,  яякк  ммооттииввааццііййннуу  ххааррааккттееррииссттииккуу  ооссооббииссттооссттіі,,  ммоожжннаа  
ссттввееррдджжууввааттии  ннаассттууппннее::  
аа))  ццее  ееммооццііййнніі  ппрроояяввии  ппііззннааввааллььнниихх  ппооттрреебб  ллююддииннии;;  
бб))  ддооссввііддччеенніі  ппррааццііввннииккии  ммааююттьь  ннеессттааббііллььнніі  ііннттеерреессии;;  
вв))  їїхх  вваажжллииввииммии  ппооккааззннииккааммии  єє  ввииссооттаа  іі  ггллииббииннаа;;  
гг))  ввооннии  ннее  ввппллииввааююттьь  ннаа  ссииллуу  іі  ссттііййккііссттьь  ммооттииввааццііїї..  
  

ВВааррііааннтт  33..  
11..  ДДоо  ццііллеейй  ввввееддеенннняя  вв  ппооссааддуу  ффааххііввцціівв,,  щщоо  ппооччииннааююттьь  ппррааццююввааттии  вв  

ооррггааннііззааццііїї,,  ввііддннооссяяттььссяя::  
аа))  ссккооррооччеенннняя  ппееррііооддуу  їїхх  ааддааппттааццііїї  вв  ккооллееккттииввіі;;  
бб))  ззааддооввооллеенннняя  ппооттрреебб  вв  ппоошшаанніі,,  ввииззннаанннніі;;  
вв))  ззнниижжеенннняя  ввііррооггііддннооссттіі  ррооззччаарруувваанннніі  іі  ддооссттррооккооввооггоо  ззввііллььннеенннняя;;  
гг))  ффооррммуувваанннняя  ппооззииттииввннооггоо  ввіідднноошшеенннняя  ддоо  ннооввиихх    ооббоовв''яяззккіівв  іі  ооттооччеенннняя..  
  
22..  ЗЗааггааллььннаа  оорріієєннттааццііяя  ппррааццііввннииккіівв,,  щщоо  ппооччииннааююттьь  ппррааццююввааттии  вв  ооррггааннііззааццііїї::  
аа))  ппррооввооддииттььссяя  ссппііввррооббііттннииккааммии  ккааддррооввооїї  ссллуужжббии;;  
бб))  ззддііййссннююєєттььссяя  ккееррііввннииккоомм  ппііддррооззддііллуу;;  
вв))  ппееррееддббааччууєє  ззннааййооммссттввоо  ннооввааччккіівв  зз  ооррггааннііззаацціієєюю,,  їїїї  ппооллііттииккооюю,,  ууммооввааммии    
ппрраацціі,,  ппррааввииллааммии,,  ооссннооввннииммии  ввииммооггааммии  ддоо  ррооббооттии;;  
гг))  ппееррееддббааччууєє  ддооввееддеенннняя  ддоо  ннооввиихх  ппррааццііввннииккіівв  їїхх  ппееррссооннааллььнниихх  ооббоовв''яяззккіівв  іі  
ввііддппооввііддааллььннооссттіі,,  ззннааййооммссттввоо  зз    ккооллееггааммии..  
  
33..  ППссииххооффііззііооллооггііччннаа  ааддааппттааццііяя  ннооввиихх  ппррааццііввннииккіівв::  
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аа))  ппоолляяггааєє  вв  ааккттииввннооммуу  ооссввооєєнннніі  ппррооффеессііїї,,  їїїї  ссппееццииффііккии,,  ннееооббххіідднниихх  ттррууддооввиихх  
ннааввииккіівв;;  
бб))  ппоолляяггааєє  вв  ппррииссттооссуувваанннніі  їїхх  ддоо  ууммоовв  ппрраацціі,,  рреежжииммуу  ррооббооттии  іі  ввііддппооччииннккуу;;  
вв))  ппррииппууссккааєє  ооррггааннііззааццііюю  ррооббооччиихх  ммііссццьь  ввііддппооввіідднноо  ддоо  ввииммоогг  ееррггооннооммііккии;;  
гг))  ццее  ппррииссттооссуувваанннняя  ддоо  ттррууддооввооггоо  ккооллееккттииввуу,,  ййооггоо  ккееррііввннииккаа,,  ггррууппооввиихх  ннооррмм..  
  
44..  ДДлляя  ммооттииввааццііїї  ввииссооккооккввааллііффііккоовваанниихх,,  ііннііццііааттииввнниихх,,  ддооссввііддччеенниихх  
ппррааццііввннииккіівв  ппооттррііббнноо::  
аа))  жжооррссттккоо  ккооннттррооллююввааттии  їїхх  ддііяяллььннііссттьь;;  
бб))  ааккттииввнноо  ззаассттооссооввууввааттии  ввииннааггооррооддуу  ззаа  ддооссяяггннеенннняя  ввииссооккиихх  ррееззууллььттааттіівв  
ппрраацціі;;  
вв))  ззаассттооссооввууввааттии  ппеерреевваажжнноо  ааввттооррииттааррнниийй  ссттиилльь  ккееррііввннииццттвваа;;  
гг))  ппооєєддннууввааттии  ззаассттооссуувваанннняя  ддееммооккррааттииччннооггоо  іі  ллііббееррааллььннооггоо  ссттиилліівв  
ккееррііввннииццттвваа..  
    
55..  ДДлляя  ммооттииввааццііїї  ппррааццееллююббнниихх,,  ссууммлліінннниихх,,  ааллее  ннееддооссввііддччеенниихх  ррооббііттннииккіівв  
ррееккооммееннддууєєттььссяя::  
аа))  ззаассттооссооввууввааттии  ввииккллююччнноо  ааввттооррииттааррнниийй  ссттиилльь  ккееррііввннииццттвваа;;  
бб))  ззаассттооссооввууввааттии  ппеерреевваажжнноо  ддееммооккррааттииччнниийй  ссттиилльь  ккееррііввннииццттвваа;;  
вв))  ппооєєддннууввааттии  ччііттккее  ппллааннуувваанннняя  іі  ккооннттрроолльь  іізз  ззааооххооччеенннняямм  ттаа  ппооккаарраанннняямм  вв  
ззааллеежжннооссттіі  ввіідд  ррееззууллььттааттіівв  ввииккооннаанннняя  ззааввддаанньь;;  
гг))  ззаассттооссооввууввааттии  ппеерреевваажжнноо  ллііббееррааллььнниийй  ссттиилльь  ккееррііввннииццттвваа..  
  
ВВааррііааннтт  44..  

11..  ССппееццііааллььннее  оорріієєннттуувваанннняя  ннооввооггоо  ссппііввррооббііттннииккаа::  
аа))  ппррооввооддииттььссяя  ккееррііввннииккоомм  ппііддррооззддііллуу;;  
бб))  ззддііййссннююєєттььссяя  ппррааццііввннииккааммии  ккааддррооввооїї  ссллуужжббии;;  
вв))  ппееррееддббааччууєє  ооззннааййооммллеенннняя  ннооввааччккаа  зз  ооррггааннііззаацціієєюю,,  їїїї  ппооллііттииккооюю,,  
ппррааввииллааммии,,  ооссннооввннииммии  ввииммооггааммии  ддоо  ррооббооттии;;  
гг))  ппееррееддббааччууєє  ддооввееддеенннняя  ддоо  ннооввооггоо  ссппііввррооббііттннииккаа  ййооггоо  ппееррссооннааллььнниихх  
ооббоовв''яяззккіівв  іі  ввііддппооввііддааллььннооссттіі,,  ооссооббллииввооссттеейй  ррооббооттии  вв  ппііддррооззддіілліі..  
  
22..  ППррооффеессііййннаа  ааддааппттааццііяя  ррооббііттннииккіівв,,  щщоо  ппооччииннааююттьь  ппррааццююввааттии  вв  

ооррггааннііззааццііїї::  
аа))  ццее  ооррггааннііззааццііяя  ррооббооччиихх  ммііссццьь  ввііддппооввіідднноо  ддоо  ввииммоогг  ееррггооннооммііккии;;  
бб))  ппоолляяггааєє  вв  ааккттииввннооммуу  ооссввооєєнннніі  ппррооффеессііїї,,  їїїї  ссппееццииффііккии,,  ннееооббххіідднниихх  
ннааввииччоокк  іі  ппррииййоомміівв  ррооббооттии;;  
вв))  ппееррееддббааччууєє  ррооззппооддіілл  ттррууддооввиихх  ффууннккцціійй  іі  ккооннккррееттнниихх  ззааввддаанньь,,  ввииххооддяяччии  
зз  ооссооббииссттиихх  ооссооббллииввооссттеейй  іі  ззддііббннооссттеейй  ппррааццііввннииккіівв;;  
гг))  ццее  ппррииссттооссуувваанннняя  ннооввиихх  ссппііввррооббііттннииккіівв  ддоо  ууммоовв  ппрраацціі,,  рреежжииммуу  ррооббооттии  іі  
ввііддппооччииннккуу..  
  
33..  ССооццііааллььнноо--ппссииххооллооггііччннаа  ааддааппттааццііяя  ннооввооггоо  ппррааццііввннииккаа::  
аа))  ппоолляяггааєє  вв  ппррииссттооссуувваанннніі  ййооггоо  ддоо  ууммоовв  ппрраацціі,,  рреежжииммуу  ррооббооттии  іі  
ввііддппооччииннккуу;;  
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бб))  ццее  ппррииссттооссуувваанннняя  ппррааццііввннииккаа  ддоо  ккооллееккттииввуу  іі  ййооггоо  ннооррмм,,  ккееррііввннииццттвваа,,  
ккооллеегг;;  
вв))  ппееррееддббааччууєє  ооррггааннііззааццііюю  ррооббооччиихх  ммііссццьь  ввііддппооввіідднноо  ддоо  ввииммоогг  ееррггооннооммііккии;;  
гг))  ппоолляяггааєє  вв  ааккттииввннооммуу  ооппааннуувваанннніі  ппррооффеессііїї,,  їїїї  ссппееццииффііккии,,  ннееооббххіідднниихх  
ннааввииччоокк  іі  ппррииййоомміівв  ррооббооттии..  
  
44..  ДДлляя  ммооттииввааццііїї  ннееккввааллііффііккоовваанниихх,,  ббееззііннііццііааттииввнниихх  ппррааццііввннииккіівв  
ннееооббххіідднноо::  
аа))  ззаассттооссооввууввааттии  ддееммооккррааттииччннее  ккееррііввннииццттввоо;;  
бб))  ззаассттооссооввууввааттии  ааввттооррииттааррннее  ккееррііввннииццттввоо,,  ччііттккее  ппллааннуувваанннняя  іі  ккооннттрроолльь;;  
вв))  ддооррууччааттии  їїмм  ссккллааддннуу  ррооббооттуу,,  щщоо  ппооттррееббууєє  ввииссооккооїї  яяккооссттіі  ввииккооннаанннняя;;  
гг))  жжооррссттккоо  ккааррааттии  ооккррееммиихх  ппррааццііввннииккіівв,,  яяккіі  ннее  ввииккооннууююттьь  ззааввддаанннняя  іі  
ппоорруушшууююттьь  ддииссццииппллііннуу  ппрраацціі..  
  
55..  ДДлляя  ммооттииввааццііїї  ппррааццііввннииккіівв--ппооччааттккііввцціівв,,  щщообб  ууттррииммааттии  їїхх  вв  ооррггааннііззааццііїї,,  
ддооццііллььнноо::  
аа))  ссттааввииттии  ппеерреедд  ннииммии  ззааввддаанннняя  зз  ееллееммееннттааммии  ввииккллииккуу  іі  ннооввииззннии,,  яяккіі  
ммоожжннаа  ввиирріішшууввааттии  ссааммооссттііййнноо;;  
бб))  ввииззннааччааттии  ппеерреедд  ннииммии  ппррооссттіі  ттаа  ллееггккіі  ззааввддаанннняя;;  
вв))  ррооззввииввааттии  ввііддччууттттяя  ввііддппооввііддааллььннооссттіі  ззаа  ддііяяллььннііссттьь  ооррггааннііззааццііїї  ттаа  
ззооббоовв′′яяззаанньь  ппоо  ввіідднноошшееннннюю  ддоо  ннееїї;;  
гг))  ззааллууччааттии  їїхх  ддоо  ппррииййнняяттттяя  рріішшеенньь,,  ссппііллььннооггоо  ооббггооввоорреенннняя  ппррооббллеемм  зз  
ккооллееггааммии  іі  ккееррііввннииццттввоомм..  

  
Рекомендована  література: 5, 11, 19, 21, 26, 29, 41, 47. 
  

  ТТееммаа  33..  ВВииддии  ммооттииввааццііїї  

ММааттееррііааллььннаа  ммооттииввааццііяя  яякк  ппррааггннеенннняя  ддоо  ббііллььшш  ввииссооккооггоо  ррііввнняя  жжииттттяя..  ТТррууддоовваа  
ммооттииввааццііяя,,  їїїї  дджжееррееллаа..  ССттааттууссннаа  ммооттииввааццііяя  яякк  рруушшііййннаа  ссииллаа  ппооввееддііннккии  
ллююддииннии..  ООссооббллииввооссттіі  ннооррммааттииввннооїї  ммооттииввааццііїї..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппррииммууссооввооїї  
ммооттииввааццііїї..  ССттииммууллюювваанннняя  яякк  ввиидд  ммооттииввааццііїї..  ППооззииттииввннаа  ммооттииввааццііяя,,  їїїї  ввииддии..  
ВВппллиивв  ннееггааттииввннооїї  ммооттииввааццііїї  ннаа  ппооввееддііннккуу  ррооббііттннииккаа..  ВВззааєєммооззввяяззоокк  
ввннууттрріішшннььооїї  ттаа  ззооввнніішшннььооїї  ммооттииввааццііїї..  ВВииддии  ммооттииввааццііїї  ззааллеежжнноо  ввіідд  їїїї  
ііннттееннссииввннооссттіі..    
ММооттииввааццііяя  ррііззнниихх  ффооррмм  ссооццііааллььннооїї  ппооввееддііннккии  ппррааццііввннииккіівв::  ммооттииввааццііяя  
ддооппооммооггии,,    ааггрреессііїї,,  ссииммппааттііїї,,  ссппііллккуувваанннняя,,    ддооссяяггннеенннняя,,  ііддееннттииффііккааццііїї  зз  іінншшииммии  
ллююддььммии..  
  

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою  заняття. 
2. Сутність і взаємозв’язок зовнішньої та внутрішньої (процесуальної) 

мотивації. 
3. Використання нормативної мотивації в управлінні. 
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4. Роль статусної мотивації в активізації поведінки працівників. 
5. Характеристика матеріальної мотивації. 
6. Мотивація досягнення. 
7. Мотивація ідентифікації з іншими людьми. 
8. Мотивація спілкування. 
9. Мотивація симпатії. 
10. Мотивація допомоги. 
11. Мотивація агресивної поведінки. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 
 

1. Використання матеріальної мотивації в управлінні. 
2. Роль статусної мотивації в управлінні поведінкою підлеглих. 
3. Трудова мотивація. 
4. Характеристика зовнішньої мотивації. 
5. Розкрийте зміст та специфіку внутрішньої (процесуальної) мотивації. 
6. Види мотивації за інтенсивністю застосування. 
7. Використання мотивації досягнення в управлінні поведінкою 

підлеглих. 
8. Покажіть на прикладах особливості застосування позитивної та 

негативної мотивації в управлінні. 
9. Врахування типів мотивації за формами соціальної поведінки людей в 

управлінні. 
  
  
ТТеессттии  ддлляя  ссааммооккооннттррооллюю  
ВВааррііааннтт  11..  
11..ЗЗаа  ггррууппааммии  ооссннооввнниихх  ппооттрреебб  ввииддіілляяююттьь  ттааккіі  ввииддии  ммооттииввааццііїї::  
аа))  ввннууттрріішшннюю,,  ззооввнніішшннюю;;  
бб))ммааттееррііааллььннуу,,  ттррууддооввуу,,  ссттааттууссннуу;;  
вв))  ппооззииттииввннуу,,  ннееггааттииввннуу;;  
гг))  ппррииммууссооввуу,,  ннооррммааттииввннуу..  
  
22..  ССттааттууссннаа  ммооттииввааццііяя::  
аа))  ццее  ппррааггннеенннняя  ддоо  ддооссттааттккуу,,  ввиищщооггоо  ррііввнняя  жжииттттяя;;  
бб))  ццее  ппррааггннеенннняя  ппооссііссттии  ввиищщуу  ппооссааддуу,,  ввииккооннууввааттии  ссккллааддннуу  іі  ввііддппооввііддааллььннуу  
ррооббооттуу;;  
вв))  ззааллеежжииттьь  ввіідд  ззммііссттуу  ппрраацціі,,  ууммоовв  ооррггааннііззааццііїї  ррооббооччооггоо  ппррооццеессуу;;  
гг))  ггррууннттууєєттььссяя  ннаа  ззааггррооззіі  ппооккаарраанннняя  ппррааццііввннииккаа..  
  

33..  ДДоо  ооссооббллииввооссттеейй  ммооттииввааццііїї  ддооппооммооггии  ввііддннооссяяттььссяя  ннаассттууппнніі::  
аа))  ппррии  ннааддаанннніі  ддооппооммооггии  іінншшиимм  ллююддии,,  яякк  ппррааввииллоо,,  ннее  ззааммииссллююююттььссяя  ппрроо  
ввллаасснніі  ввииттррааттии  іі  ппееррееввааггии;;  
бб))  ппррии  ннааддаанннніі  ддооппооммооггии  іінншшиимм  ллююддии,,  яякк  ппррааввииллоо,,  ззвваажжууююттьь  ввллаасснніі  
ввииттррааттии  іі  ппееррееввааггии  ;;  
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вв))  ппррии  ннааддаанннніі  ддооппооммооггии  ллююддии  оорріієєннттууююттььссяя  ннаа  ррееааккццііюю  ооттооччууююччиихх,,  
ііссннууююччіі  ннооррммии  іі  ппррааввииллаа  ппооввееддііннккии;;  
гг))  ппррии  ннааддаанннніі  ддооппооммооггии  ллююддии  ннее  ззввееррттааююттьь  ууввааггии  ннаа  ррееааккццііюю    ооттооччууююччиихх,,  
ііссннууююччіі  ннооррммии  іі  ппррааввииллаа  ппооввееддііннккии..  
  
44..  ВВззааєєммооззвв''яяззоокк  ввннууттрріішшннььооїї  ((ппррооццеессууааллььнноо--ззммііссттооввннооїї))  іі  ззооввнніішшннььооїї  

ммооттииввааццііїї  ввиияяввлляяєєттььссяя  вв  ннаассттууппннооммуу::  
аа))  ззооввнніішшнняя  ммооттииввааццііяя  ппііддссииллююєє  ввннууттрріішшннюю  ((ппррооццеессууааллььнноо--ззммііссттооввннуу))  
ммооттииввааццііюю  ддоо  ппееввннооггоо  ввииддуу  ддііяяллььннооссттіі;;  
бб))  ззооввнніішшнняя  ммооттииввааццііяя  ппооссллааббллююєє  ввннууттрріішшннюю  ((ппррооццеессууааллььнноо--ззммііссттооввннуу))  
ммооттииввааццііюю  ддоо  ппееввннооггоо  ввииддуу  ддііяяллььннооссттіі;;  
вв))  ззооввнніішшнняя  ммооттииввааццііяя  ннее  ззммііннююєє  ввннууттрріішшннюю  ((ппррооццеессууааллььнноо--ззммііссттооввннуу))  
ммооттииввааццііюю  ддоо  ппееввннооггоо  ввииддуу  ддііяяллььннооссттіі;;  
гг))  ооддннооччаассннее  ззаассттооссуувваанннняя  ззооввнніішшннььооїї  ттаа  ввннууттрріішшннььооїї  ммооттииввааццііїї  ппррииззввооддииттьь  
ддоо  ззааггааллььннооїї  ппееррееммооттииввааццііїї  ппррааццііввннииккаа..  
  
55..  ДДоо  ооссооббллииввооссттеейй  ммооттииввааццііїї  ааггрреессииввннооїї  ппооввееддііннккии  ввііддннооссяяттььссяя  ннаассттууппнніі::  
аа))  ппррииссууттннііссттьь  іінншшиихх  ллююддеейй  яякк  ссппооссттееррііггааччіівв  ((ссввііддккіівв))  ввппллииввааєє  ннаа  
ааггрреессииввннііссттьь  ооссооббии;;  
бб))  ппррииссууттннііссттьь  іінншшиихх  ллююддеейй  вв  яяккооссттіі  ссппооссттееррііггааччіівв  ((ссввііддккіівв))  ннее  ввппллииввааєє  ннаа  
ааггрреессииввннііссттьь  ооссооббии;;  
вв))  ддііяя  ммооррааллььнниихх  ннооррмм  ппооввееддііннккии  ннаа  ааггрреессииввннііссттьь;;  
гг))  ввііддссууттннііссттьь  ддііїї  ммооррааллььнниихх  ннооррмм  ннаа  ааггрреессииввннііссттьь..  

  
ВВааррііааннтт  22..  

11..  ЗЗаа  ссппрряяммооввааннііссттюю  ннаа  ддооссяяггннеенннняя  ммееттии  ммооттииввааццііяя  ммоожжее  ббууттии::  
аа))  ппооззииттииввннооюю,,  ннееггааттииввннооюю;;  
бб))  ввннууттрріішшннььооюю,,  ззооввнніішшннььооюю;;  
вв))  ммааттееррііааллььннооюю,,  ттррууддооввооюю,,  ссттааттууссннооюю;;  
гг))  ннооррммааттииввннооюю,,  ппррииммууссооввооюю,,  ссттииммууллююююччооюю..  
  
22..ЗЗаа  ффооррммааммии  ссооццііааллььннооїї  ппооввееддііннккии  ллююддеейй  ввииддіілляяююттььссяя  ннаассттууппнніі  ввииддии  
ммооттииввааццііїї::  
  аа))  ссааммооррооззввииттккуу,,  ііддееннттииффііккааццііїї  зз  іінншшииммии  ллююддььммии,,  ссииммппааттііїї;;  
бб))  ннооррммааттииввннаа,,  ппррииммууссоовваа,,  ссттииммууллюювваанннняя;;  
вв))  ннееддооссттааттнняя,,  ооппттииммааллььннаа,,  ннааддммііррннаа;;  
гг))  ммооттииввааццііяя  ддооппооммооггии,,  ввллааддии,,  ааггрреессііїї..  
  
33..  ВВккаажжііттьь  ннаа  ппррааввииллььннее  ттввееррдджжеенннняя  ппрроо  ззааккоонн  ЄЄррккссаа--ДДооддссооннаа::  
аа))  ееффееккттииввннііссттьь  ддііяяллььннооссттіі  ппрряяммоо  ппррооппооррццііййннаа  ііннттееннссииввннооссттіі  ммооттииввааццііїї  
ппррааццііввннииккаа;;  
бб))  уу  ззааккоонніі  ффооррммууллююєєттььссяя  ххааррааккттеерр  ззааллеежжннооссттіі  яяккооссттіі  ((ппррооддууккттииввннооссттіі))  
ввииккооннаанннняя  ддііяяллььннооссттіі  ввіідд  ііннттееннссииввннооссттіі  ммооттииввааццііїї;;  
вв))  ееффееккттииввннііссттьь  ддііяяллььннооссттіі  ппррааццііввннииккаа  ппрряяммоо  ппррооппооррццііййннаа  ккііллььккооссттіі  ййооггоо  
ппооттрреебб;;  
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гг))  ппррии  ссллааббккіійй  іі  ннааддззввииччааййнноо  ссииллььнніійй  ммооттииввааццііїї  ееффееккттииввннііссттьь  ддііяяллььннооссттіі  
ннееввииссооккаа,,  ннааййббііллььшш  ссппрриияяттллииввиимм  єє  ооппттииммааллььнниийй  ррііввеенньь  ммооттииввааццііїї  ((ннее  
ззааввжжддии  ссеерреедднніійй))..    
  
44..  ППррааггннеенннняя  ббууттии  ссххоожжиимм  ннаа  ппооппуулляяррнниихх,,  ааввттооррииттееттнниихх  ооссіібб,,  ввііддппооввііддааттии  
ссууссппііллььнниимм  іі  ггррууппооввиимм  ззррааззккаамм  ппооввееддііннккии  --  ццее::  
аа))  ннооррммааттииввннаа  ммооттииввааццііяя;;  
бб))  ссттааттууссннаа  ммооттииввааццііяя;;  
вв))  ммооттииввааццііяя  ііддееннттииффііккааццііїї  зз  іінншшииммии  ллююддььммии;;  
гг))  ттррууддоовваа  ммооттииввааццііяя..  
  
55..ССттииммууллии,,  яяккіі  ппііддссииллююююттьь  ввннууттрріішшннюю  ммооттииввааццііюю,,  ммааююттьь  ннаассттууппнніі  
ххааррааккттееррииссттииккии::  
аа))  ннооввииззннуу,,  ззммііннуу,,  ннеессппооддііввааннііссттьь,,  ссккллааддннііссттьь;;  
бб))  ппррооссттооттуу,,  ззввииччннііссттьь,,  ввииззннааччееннііссттьь;;  
вв))  ннееззннааччннее  ввііддххииллеенннняя  ввіідд  ооччііккууввааннооггоо  ррееззууллььттааттуу;;  
гг))  ззннааччннее  ввііддххииллеенннняя  ввіідд  ооччііккууввааннооггоо  ррееззууллььттааттуу..  

  
Рекомендована література: 4, 10, 12, 19, 27, 31, 45. 
  

  ТТееммаа  44..  ММооттииввааццііййнніі  ттееооррііїї  

          ООссооббллииввооссттіі  ззммііссттооввнниихх  ммооттииввааццііййнниихх  ттееоорріійй..ТТееооррііяя  іієєррааррххііїї  ппооттрреебб  
АА..ММаассллооуу,,  їїїї  ппррааккттииччнніі  ррееккооммееннддааццііїї  ппоо  ууппррааввллііннннюю  ммооттиивваацціієєюю  ппііддллееггллиихх..  
ТТееооррііяя  ііссннуувваанннняя  ззвв’’яяззккуу  іі  ззррооссттаанннняя  КК..  ААллььддееррффеерраа,,  їїїї  ввііддммііннннооссттіі  ввіідд  ттееооррііїї  
АА..  ММаассллооуу..  ТТееооррііяя  ннааббууттиихх  ппооттрреебб  ДД..  ММаакк--ККллееллллааннддаа  іі  ппооввееддііннккаа  ллююддеейй  зз  
ппооттррееббааммии  ддооссяяггннеенннняя,,  ссппііввууччаассттіі,,  ввллааддии..  ППррааккттииччнніі  ррееккооммееннддааццііїї  ппоо  
ззаассттооссууввааннннюю  ттееооррііїї  ДД..  ММаакк--ККллееллллааннддаа  вв  ууппррааввлліінннніі..  ТТееооррііяя  ддввоохх  ффааккттоорріівв  ФФ..  
ГГееррццббееррггаа  іі  ввппллиивв  ннаа  ввіідднноошшеенннняя  ддоо  ппрраацціі  ггііггіієєннііччнниихх  ттаа  ммооттииввууююччиихх  
ффааккттоорріівв  ..  ППррааккттииччннее  ззаассттооссуувваанннняя  ттееооррііїї  ФФ..  ГГееррццббееррггаа  вв  ууппррааввлліінннніі..  
          ООссооббллииввооссттіі  ппррооццеессііййнниихх  ттееоорріійй  ммооттииввааццііїї::  ТТееооррііяя  ооччііккуувваанньь  ВВ..  ВВррууммаа,,  
ппррааккттииччнніі  ррееккооммееннддааццііїї  ппоо  ззаассттооссууввааннннюю  їїїї  вв  ууппррааввлліінннніі..  ТТееооррііяя  
ссппррааввееддллииввооссттіі  СС..  ААддааммссаа::  ввииссннооввккии  ддлляя  ппррааккттииччннооггоо  ууппррааввлліінннняя  ммооттииввааццііїї  
ррооббііттннииккіівв..  ТТееооррііяя  ввииззннааччеенннняя  ззааввддаанньь  ЕЕ..  ЛЛооккаа::  ввппллиивв  ххааррааккттееррииссттиикк  ццііллеейй  ннаа  
ммооттииввааццііюю  ллююддеейй..  ППррааккттииччнніі  ррееккооммееннддааццііїї  ппоо  ззаассттооссууввааннннюю  ттееооррііїї  
ввииззннааччеенннняя  ззааввддаанньь..  ККооммппллееккссннаа  ттееооррііяя  ммооттииввааццііїї  ММ..  ППооррттеерраа  ттаа  ЕЕ..  ЛЛооууллеерраа::  
ссппооллууччеенннняя  ееллееммееннттіівв  ттееооррііїї  ооччііккуувваанньь  іі  ттееооррііїї  ссппррааввееддллииввооссттіі..  ТТееооррііяя  
ппііддссииллеенннняя  ммооттииввааццііїї  ББ..  ССккііннннеерраа::  ззааллеежжннііссттьь  ппооввееддііннккии  ввіідд  ккооллиишшннььооггоо  
ддооссввііддуу  ррооббііттннииккаа..  
  

Теми рефератів 
1. Огляд наукових публікацій за темою  заняття. 
2. Сучасні концепції мотивації персоналу. 
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3. Внесок українського вченого М.І. Туган-Барановського в розвиток 
теорії мотиваційного менеджменту. 

4. Сучасні приклади застосування змістовних мотиваційних теорій у 
провідних  компаніях світу. 

5. Специфіка застосування змістовних мотиваційних теорій на 
вітчизняних  підприємствах. 

         6.Сучасні приклади застосування процесійних мотиваційних теорій у 
провідних організаціях світу. 
         7. Специфіка застосування процесійних мотиваційних теорій на 
вітчизняних  підприємствах. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Основні ідеї теорії ієрархії потреб А.Маслоу. 
2. Розробіть заходи щодо задоволення основних потреб підлеглих (згідно 

теорії А. Маслоу). 
3. Теорія існування, зв’язку і зростання К.Альдерфера. 
4. Разробіть рекомендації щодо використання положень теорії 

К.Альдерфера в практиці управління. 
5. Теорія набутих потреб Д.Мак Клелланда. 
6. Разробіть рекомендації щодо використання положень теорії Д.Мак- 

Клелланда в практиці управління. 
     7.Теорія двох факторів Ф.Герцберга. 

8.Разробіть рекомендації щодо використання положень теорії Ф.Герцберга 
в практиці управління. 
9.Основні положення теорії очікувань В.Врума. 
10.Проаналізуйте можливості застосування положень теорії очікувань 
В.Врума на вітчизняних підприємствах. 
11.Теорія справедливості С.Адамса. 
12.Зробіть оцінку можливостей застосування положень теорії 
справедливості С.Адамса на вітчизняних підприємствах. 
13.Теорія визначення цілей. 
14.Проаналізуйте специфіку застосування положень теорії визначення 
цілей на вітчизняних підприємствах. 
15.Мотиваційна теорія Л.Портера – Е.Лоулера. 
16.Проведіть аналіз застосування положень мотиваційної теорії Л.Портера 
– Е.Лоулера на підприємстві (підприємство-на вибір студента). 

     17.Теорія підсилення мотивації Б.Скіннера. 
18.Концепція партисипативного управління, можливості її застосування 
на вітчизняних підприємствах. 

  
Тести для самоконтролю 
Варіант 1. 
1. «Піраміду» потреб розробив:  
а) Д. Мак – Грегор в 1961 г; 
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б) А. Маслоу в 1943 г; 
в) Ф. Герцберг в 1950 г; 
г) Ф. Тейлор в 1920 р.  
2. Згідно теорії Ф. Герцберга, на мотивацію працівників впливають дві 

групи чинників: 
а) матеріальні і нематеріальні;  
б) економічні і соціально – психологічні; 
в) гігієнічні і мотиваційні; 
г) внутрішні та зовнішні. 
3. Згідно теорії А. Маслоу, потреби задовольняються в такій послідовності: 
а) від вищих до нижчих; 
б) від нижчих до вищих; 
в) від нижчих до вищих і у зворотному напрямі; 
г) потреби в безпеці, соціальна, в самовираженні, в пошані. 
 
4. Вкажіть на мотиваційні теорії, які відносяться до змістовних: 
а) теорія двох факторів Ф. Герцберга; 
б) теорія визначення цілей; 
в) теорія ієрархії потреб А. Маслоу; 
г) теорії «Х», «Y», «Z». 
 
5. Згідно теорії Ф. Герцберга, до гігієнічних чинників відносяться: 
а) заробітна плата, відносини з колегами і підлеглими; 
б) можливість службового і професійного зростання; 
в) цікавий   зміст праці, значна самостійність; 
г) можливість успіху і визнання. 
 

Варіант 2. 
1. На поведінку людини, згідно теорії К.Альдерфера, впливають такі 

потреби: 
а) існування, зв'язку, зростання; 
б) досягнення, співучасті, влади; 
в) фізіологічні, захищеності, безпеки; 
г) співучасті, пошани, самореалізації. 
 
2. Змістовні теорії мотивації: 
а) вивчають зовнішні чинники, що впливають на мотивацію працівників; 
б) аналізують потреби, що впливають на поведінку людей; 
в) розкривають зміст мотиваційного процесу; 
г) показують вплив стимулів на поведінку працівників. 
 
3. Вкажіть, в якій послідовності задовольняються потреби працівників 
згідно теорії А. Маслоу: 
а) причетності, фізіологічні, самореалізації, безпеки, пошани; 
б)   безпеки, причетності, фізіологічні, пошани, самореалізації; 
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в) фізіологічні, безпеки, причетності, пошани, самореалізації; 
г) фізіологічні, причетності, пошани, безпеки, самореалізації. 
 
4. Ф. Герцберг, автор двохфакторної теорії мотивації, вважає заробітну 
плату: 
а) гігієнічним чинником; 
б) мотиваційним; 
в) економічним; 
г) соціально-психологічним. 
 
5. По теорії Ф. Герцберга, до мотивуючих чинників відносяться: 
а) заробітна плата, статус; 
б) умови на робочому місці, режим праці; 
в) можливості службового і професійного зростання, висока 
відповідальність; 
г) відносини з колегами, підлеглими, керівництвом. 

  
ВВааррііааннтт  33..  
  

11..  ЗЗггіідднноо  ттееооррііїї  ппооссттааннооввккии  ццііллеейй::  
аа))  ммооттииввааццііяя  ппррааццііввннииккіівв  ннее  ззааллеежжииттьь  ввіідд  ззммііссттуу  ццііллеейй,,  яяккіі  ссттааввлляяттььссяя  ппеерреедд  
ннииммии;;  
бб))  ннаа  ммооттииввааццііюю  ппррааццііввннииккіівв    ппоо  ддооссяяггннееннннюю  ццііллеейй  ввппллииввааююттьь  ттііллььккии  ууммооввии  
ннаа  ррооббооччооммуу  ммііссцціі;;  
вв))  ддлляя  ммооттииввааццііїї  ппррааццііввннииккіівв  ппеерреедд  ннииммии  ппооттррііббнноо  ввииззннааччааттии  ннааппрруужжеенніі,,  
ббееззппееччнніі,,  ккооннккррееттнніі,,  ввииггіідднніі  ззааввддаанннняя;;  
гг))  вваажжллииввиимм  ззааввддаанннняямм  ккееррііввннииккіівв  єє  ввииззннааччеенннняя  ссппррааввееддллииввооїї  ооппллааттии  ппрраацціі  
ппііддллееггллиихх..  
  
22..  ЗЗггіідднноо  ттееооррііїї  ссппррааввееддллииввооссттіі  СС..ААддааммссаа::  
аа))  ввссіі  ппррааццііввннииккии  ооддннооггоо  ппііддррооззддііллуу  ппооввиинннніі  ооттррииммууввааттии  ооддннааккооввуу  
ззааррооббііттннуу  ппллааттуу;;  
бб))  ллююддии,,  яяккіі  вввваажжааююттьь,,  щщоо  їїмм  ппллааттяяттьь  ннееддооссттааттннььоо,,  ппррааццююввааттииммууттьь  ккрраащщее,,  
щщообб  ббііллььшшее  ззааррооббииттии;;  
вв))  ппррии  ннеессппррааввееддллииввіійй  ооппллааттіі  ппррааццііввннииккии  ввииккооннууююттьь  ззааввддаанннняя  ггіірршшее,,  ннііжж  
ммооггллии  бб;;  
гг))  ппеерреедд  ппррааццііввннииккааммии  ппооттррііббнноо  ссттааввииттии  ккооннккррееттнніі,,  ссппррааввееддллииввіі  ззааввддаанннняя..  
  
33..  ППрроо  ппррооццеессііййнніі  ттееооррііїї  ммооттииввааццііїї  ммоожжннаа  ссттввееррдджжууввааттии  ннаассттууппннее::  
аа))  ддоо  нниихх  ввііддннооссяяттььссяя  ттееооррііяя  іієєррааррххііїї  ппооттрреебб  АА..ММаассллооуу,,  ттееооррііяя  ннааббууттиихх  
ппооттрреебб  ДД..ММаакк--ККллееллллааннддаа;;  
бб))  ввооннии  ааннааллііззууююттьь  ччииннннииккии,,  щщоо  ввппллииввааююттьь  ннаа  ммооттииввааццііюю  ппррааццііввннииккіівв;;  
вв))  ддоо  нниихх  ввііддннооссяяттььссяя  ттееооррііїї  ««ХХ»»,,  ««YY»»,,  ««ZZ»»;;  
гг))  ввооннии  ааннааллііззууююттьь  ррііввеенньь  ввппллииввуу  ммооттииввааццііййнниихх  ххааррааккттееррииссттиикк  ннаа  
ппооввееддііннккуу  ппррааццііввннииккіівв..  
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44..  ККооммппллееккссннаа  ппррооццеессууааллььннаа  ттееооррііяя  ммооттииввааццііїї  ррооззррооббллееннаа::  
аа))  ЛЛ..  ППооррттеерроомм  іі  ЕЕ..  ЛЛооууллеерроомм  ;;  
бб))  ЕЕ..  ЛЛооккоомм;;  
вв))  ДД..  ММаакк--ГГррееггоорроомм;;  
гг))  АА..  ММаассллооуу..  
  
55..  ВВккаажжііттьь  ннаа  ччииннннииккии,,  яяккіі  ннее  ввппллииввааююттьь  ннаа  ммооттииввааццііюю  ллююддииннии  ддоо  ппрраацціі  

((ззггіідднноо  ттееооррііїї  ооччііккуувваанньь  ВВ..  ВВррууммаа))::  
аа))  ооччііккуувваанннняя  ббаажжааннооггоо  ррееззууллььттааттуу  ввіідд  ввииттррааччеенниихх  ддооддааттккооввиихх  ззууссиилльь;;  
бб))  ооччііккуувваанннняя  ввииннааггооррооддии  ззаа  ооттррииммаанниийй  ррееззууллььттаатт;;  
вв))  ооччііккууввааннаа  ссккллааддннііссттьь  ррооббооттии;;  
гг))  ооччііккууввааннаа  ццііннннііссттьь  ввииннааггооррооддии..  

  
ВВааррііааннтт  44..  
  

11..  ККооннццееппццііяя  ппааррттииссииппааттииввннооггоо  ууппррааввлліінннняя::  
  аа))  ееффееккттииввннаа  ппррии  ввииккооррииссттаанннніі  ааввттооррииттааррннооггоо  ссттииллюю  ууппррааввлліінннняя;;  
бб))    ппррииппууссккааєє  ззааллууччеенннняя  ппррааццііввннииккіівв  ддоо  ууппррааввлліінннняя  ооррггааннііззаацціієєюю;;  
вв))  ууссппіішшнноо  ззаассттооссооввууєєттььссяя  ннаа  ппііддппррииєєммссттвваахх  зз  ввииссооккооюю  ччаассттккооюю  ттввооррччиихх,,  
ппррааццееллююббнниихх,,  ссттаарраанннниихх  ппррааццііввннииккіівв;;  
гг))  ммоожжее  ббууттии  ууссппіішшнноо  ввииккооррииссттааннаа  ннаа  ввссііхх  ппііддппррииєєммссттвваахх  УУккррааїїннии..  
  
22..  ЗЗггіідднноо  ттееооррііїї  ЛЛ..  ППооррттеерраа  ––  ЕЕ..  ЛЛооууллеерраа::  
аа))  ппііддввиищщеенннняя  ззааррооббііттннооїї  ппллааттии  ззааввжжддии  ссттииммууллююєє  ззррооссттаанннняя  ппррооддууккттииввннооссттіі  
ппрраацціі;;  
бб))      ппііддввиищщеенннняя  ззааррооббііттннооїї  ппллааттии  ссттииммууллююєє  ззррооссттаанннняя  ппррооддууккттииввннооссттіі  ппрраацціі,,  
яяккщщоо  ппррааццііввннииккии  ннааддааююттьь  ззааррооббііттнніійй  ппллааттіі  ввееллииккее  ззннааччеенннняя;;  
вв))  ппррааццііввннииккии  ппооввиинннніі  ввііррииттии  вв  ііссннуувваанннняя  ччііттккооггоо  ззвв''яяззккуу  ммііжж  ззааррооббііттннооюю  
ппллааттооюю  іі  ппррооддууккттииввннііссттюю  ппрраацціі;;  
гг))  ооппллааттаа  ппрраацціі  ппееррссооннааллуу  ввииззннааччааєєттььссяя  ссттаажжеемм  ййооггоо  ррооббооттии  вв  ооррггааннііззааццііїї..  
  
33..  ЗЗггіідднноо  ккооммппллееккссннооїї  ттееооррііїї  ммооттииввааццііїї    ЛЛ..  ППооррттеерраа  ––  ЕЕ..  ЛЛооууллеерраа  ррееззууллььттааттии,,    
ддооссяяггннууттіі  ппррааццііввннииккааммии,,  ззааллеежжааттьь  ввіідд::  
аа))  ввииттррааччеенниихх  ззууссиилльь,,  ззддііббннооссттеейй  іі  ххааррааккттеерруу  ллююддииннии,,  ууссввііддооммллеенннняя  ннееюю  
ввллаассннооїї  рроолліі  вв  ппррооццеессіі  ппрраацціі;;  
бб))  ввииттррааччеенниихх  ззууссиилльь,,  ццііннннооссттіі  ввииннааггооррооддии,,  ммоожжллииввооссттеейй  ккаарр''єєррннооггоо  
ззррооссттаанннняя;;  
вв))  ввннууттрріішшннььооїї  ввииннааггооррооддии  іі  ппооххввааллии  ккееррііввннииккаа;;  
гг))  ммооррааллььнноо––ппссииххооллооггііччннооггоо  ккллііммааттуу  вв  ррооббооччооммуу  ккооллееккттииввіі,,  ххааррааккттееррииссттиикк  
ввииккооннуувваанниихх  ззааввддаанньь  іі  ууммоовв  ннаа  ррооббооччооммуу  ммііссцціі..  
  
44..      РРооззррооббннииккии  ттееооррііїї  ввииззннааччеенннняя  ццііллеейй  ссттввееррдджжууююттьь,,  щщоо  ррііввеенньь  ззааддооввооллеенннняя    
ппррааццііввннииккаа  ооттррииммааннииммии    ррееззууллььттааттааммии  ввииззннааччааєєттььссяя::  
аа))  ссттууппееннеемм  ззааддооввооллеенннняя  ййооггоо  ооссннооввнниихх  ппооттрреебб;;  
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бб))  ссппррааввееддллииввііссттюю  ооппллааттии  ппрраацціі;;  
вв))  ввззааєєммииннааммии  вв  ккооллееккттииввіі;;  
гг))  ооссооббииссттооюю  ооццііннккооюю,,  ооттррииммаанниихх  їїмм  ррееззууллььттааттоомм  ппооррііввнняянноо  зз    ппооссттааввллееннооюю  
ммееттооюю  іі  ооццііннккооюю  ввииккооннааннооггоо  ззааввддаанннняя  ооттооччеенннняямм..  
  
55..  ЗЗггіідднноо  ттееооррііїї  ЕЕ..  ЛЛооккаа,,  ннаа  ммооттииввааццііюю  ппррааццііввннииккіівв  ввппллииввааююттьь  ттааккіі  
ххааррааккттееррииссттииккии  ццііллеейй,,  яяккіі  ссттааввлляяттььссяя  ппеерреедд  ннииммии::  
аа))  ссппррааввееддллииввііссттьь,,  ввііддппооввііддннііссттьь    ппооттррееббаамм,,  ввііддппооввііддннііссттьь  ііннттеерреессаамм  
ппррааццііввннииккіівв;;  
бб))  ккооннккррееттннііссттьь,,  ппррооссттооттаа,,  ккііллььккііссттьь,,  ззмміісстт;;  
вв))  ссккллааддннііссттьь,,  ссппееццииффііччннііссттьь,,  ппррииййнняяттннііссттьь,,  ппррииххииллььннііссттьь..  
гг))  ддооссяяжжннііссттьь,,  ввииггііддннііссттьь,,  ссппррааввееддллииввііссттьь,,  ббееззппееччннііссттьь..              

  
 Рекомендована література: 2, 7, 10, 19, 23, 26. 

  

  ТТееммаа  55..  ММееттооддии  ммооттииввааццііїї    

ППоонняяттттяя  ппрроо  ммееттооддии  ммооттииввааццііїї..  ММааттееррііааллььннее  ссттииммууллюювваанннняя  яякк  ееккооннооммііччнниийй  
ммееттоодд  ммооттииввааццііїї..  ООррггааннііззааццііййнніі  ммееттооддии  ммооттииввааццііїї::  ззааллууччеенннняя  ддоо  ууппррааввлліінннняя,,  
ммооттииввааццііяя  ппееррссппееккттииввооюю..  ЦЦіілліі  ттаа  ааккттииввннііссттьь  ррооббііттннииккаа..  ККооннттрроолльь  ттаа  ооццііннккаа  
ддііяяллььннооссттіі..  
  ММооррааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніі  ммееттооддии  ммооттииввааццііїї::  ппооххввааллаа,,  ввииззннаанннняя,,  ппооввааггаа,,  
ддооввіірраа,,  ооддооббрреенннняя,,  ппііддттррииммккаа,,  ппееррееккооннаанннняя,,  ппррииммуушшеенннняя  іі  ссппооннууккаанннняя..  
ЗЗвв’’яяззоокк  ввппееввннееннооссттіі  уу  ввллаасснніійй  ккооммппееттееннттннооссттіі  зз  ммооттиивваацціієєюю  ппррааццііввннииккаа..  
ММееттооддии  ззааддооввооллеенннняя  ооссннооввнниихх  ппооттрреебб  ппііддллееггллиихх  ((ззггіідднноо  ттееооррііїї  АА..  ММаассллооуу))..  
ННееппрряямміі  ммееттооддии  ммооттииввааццііїї..  ММееттооддии  ссааммооммооттииввааццііїї..  ЗЗммааггаанннняя  яякк  ммееттоодд  
ммооттииввааццііїї..  
          ППооззииттииввннее  ппііддккррііппллеенннняя,,  ййооггоо  ввииддии..  ВВииннааггооррооддаа  яякк  ммееттоодд  ппооззииттииввннооггоо  
ппііддккррііппллеенннняя..  ЗЗмміісстт  ввннууттрріішшннььооїї  ттаа  ззооввнніішшннььооїї  ввииннааггооррооддии..  ГГрроошшоовваа  
ввииннааггооррооддаа,,  їїїї  ввппллиивв  ннаа  ммооттииввааццііюю  ооккррееммиихх  ппррааццііввннииккіівв,,  ккооллееккттииввіівв..  
РРееккооммееннддааццііїї  ппоо  ууппррааввллііннннюю  ввииннааггооррооддооюю..  
  ННееггааттииввннаа  ммооттииввааццііяя,,  їїїї  ееффееккттииввннііссттьь..  ККррииттииккаа  яякк  ммееттоодд  ннееггааттииввннооїї  
ммооттииввааццііїї..  ППооккаарраанннняя,,  ккооррооттккооччаассннііссттьь  ййооггоо  ддііїї..  ЙЙммооввііррннііссттьь  ппооккаарраанннняя  іі  
ммооттииввааццііяя..  ППссииххооллооггііччнниийй  ммееххааннііззмм  ддііїї  ппооккаарраанннняя..  ППооєєддннаанннняя  ппооккаарраанннняя  зз  
ппооззииттииввнниимм  ппііддккррііппллеенннняямм..  ННееггааттииввнніі  ннаассллііддккии  ззаассттооссуувваанннняя  ппооккаарраанннняя..  
РРееккооммееннддааццііїї  ппоо  ввииккооррииссттааннннюю  ппооккаарраанннняя  вв  ууппррааввлліінннніі..  
  

Теми рефератів 
 

1. Огляд наукових публікацій за темою  заняття. 
2. Змагання як метод мотивації трудового колективу. 
3. Навіювання як метод мотивації. 
4. Маніпуляція як метод мотивації. 
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5. Приклади застосування методів мотивації у провідних підприємствах 
України і світу. 

6. Визначення цілей як метод мотивації підлеглих. 
7. Управління винагородою підлеглих. 
8. Підкріплення як метод мотивації працівників. 
9. Застосування критики для зміни поведінки підлеглих. 
10. Покарання як метод мотивації підлеглих. 
11. Узагальнення досвіду застосування винагороди і покарання у 

провідних організаціях. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 
1.Розробіть рекомендації по удосконаленню матеріальної мотивації 
працівників підприємства (підприємство – на ваш вибір). 
2.Запропонуйте перелік економічних методів мотивації працівників 
підприємства (підприємство – на ваш вибір). 
3.Розробіть перелік дій менеджера по застосуванню організаційно-
адміністративних методів мотивації працівників підприємства (підприємство 
– на ваш вибір). 
4.Запропонуйте перелік дій менеджера по застосуванню соціально-
психологічних методів мотивації колективу підрозділу підприємства 
(підприємство – на ваш вибір). 
5.Розробіть перелік заходів по задоволенню основних потреб підлеглих. 
6.Розкрийте дії менеджера по відношенню до підлеглих, які заслуговують 
заохочення і винагороди. 
7.Розкрийте дії менеджера по покаранню підлеглих. 
8.Розкрийте дії менеджера по використанню критики до підлеглих. 
 
  
ТТеессттии  ддлляя  ссааммооккооннттррооллюю  
ВВааррііааннтт  11..  

11..  ЗЗаа  ввииддааммии  ппооттрреебб  ммееттооддии  ммооттииввааццііїї  ппііддллееггллиихх  ррооззддіілляяююттьь  ннаа::  
аа))  ззааддооввооллеенннняя  ппооттрреебб  вв  ззааххииссттіі,,  ббееззппеецціі,,  ппоошшаанніі,,  ссааммооррееааллііззааццііїї;;  
бб))  ееккооннооммііччнніі,,  ооррггааннііззааццііййнніі,,  ммооррааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніі;;  
вв))  ммооттииввааццііюю  ккооллееккттииввіівв,,  ооккррееммиихх  ппррааццііввннииккіівв,,  ммееннеедджжеерріівв;;  
гг))  ппооззииттииввннее  ппііддккррііппллеенннняя,,  ннееггааттииввннее  ппііддккррііппллеенннняя,,  ппооккаарраанннняя..  

  
22..  ВВккаажжііттьь  ддііїї  ммееннеедджжеерріівв  ппоо  ззааддооввооллееннннюю  ппооттрреебб  ппііддллееггллиихх  вв  ппоошшаанніі,,  

ввииззннаанннніі::  
аа))  ввииккооррииссттаанннняя  ееллееммееннттіівв  ффііррммооввооггоо  ссттииллюю;;  
бб))  ннааддаанннняя  ррооббооттии,,  яяккаа  ддооззввоолляяллаа  бб  ссппііллккууввааттииссяя  зз  ккооллееггааммии;;  
вв))  ннааддаанннняя  ззммііссттооввннооїї,,  ццііккааввооїї,,  ввііддппооввііддааллььннооїї  ррооббооттии;;  
гг))  ззааббееззппееччеенннняя  ввііддччууттттяя  ддооссяяггннеенннняя  ррееззууллььттааттуу..  

  
33..  ММееннеедджжеерр  ддлляя  ззааддооввооллеенннняя  ффііззііооллооггііччнниихх  ппооттрреебб  ппііддллееггллиихх  ппооввииннеенн::  
аа))  ззааббееззппееччииттии  ввииссооккуу  ззааррооббііттннуу  ппллааттуу;;  
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бб))      ззааббееззппееччииттии  ннееввииссооккуу  ззааррооббііттннуу  ппллааттуу;;  
вв))  ддааввааттии  ввііддппооввііддааллььнніі,,  ттввооррччіі  ззааввддаанннняя;;  
гг))  ддееллееггууввааттии  ппрраавваа  іі  ввііддппооввііддааллььннііссттьь..  
  

4.  Про неекономічні методи мотивації можна стверджувати таке: 
а)  вони поділяються на організаційні та морально-психологічні; 
б)  вони не забезпечують залучення персоналу до вирішення проблем 
організації; 
в) вони також є методами матеріального стимулювання;  
г) вони застосовуються тільки для персоналу, який не несе повної чи 
часткової матеріальної відповідальності. 
5. Для задоволення потреби підлеглих у самовираженні менеджери повинні: 
а)  забезпечувати можливості для навчання і розвитку; делегувати завдання і 
повноваження; 
б)  забезпечувати комфортні умови праці щодо освітлення, температури, 
рівня шуму; 
в)  гарантувати стабільну роботу; 
г)  не примушувати підлеглих приймати ризиковані рішення. 
 
Варіант 2. 

11..  ЗЗаа  ттииппоомм  ссттииммуулліівв  ммееттооддии  ммооттииввааццііїї  ррооззппооддіілляяююттьь::  
аа))  ннаа  ммооттииввааццііюю  ккооллееккттииввіівв,,  ооккррееммиихх  ппррааццііввннииккіівв,,  ммееннеедджжеерріівв;;  
бб))  ееккооннооммііччнніі,,  ннееееккооннооммііччнніі  ((ооррггааннііззааццііййнніі,,  ммооррааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніі));;  
вв))  ззааддооввооллеенннняя  ппооттрреебб  вв  ззааххииссттіі,,  ббееззппеецціі,,  ввииззннаанннніі;;  
гг))  ккооннссууллььттааццііййнніі,,  ррооззппоорряяддччіі,,  ззааббееззппееччууююччіі..  
  
22..  ППрроо  ееккооннооммііччнніі  ммееттооддии  ммооттииввааццііїї  ммоожжннаа  ссттввееррдджжууввааттии  ннаассттууппннее::  
аа))  ввооннии  ппооддіілляяююттььссяя  ннаа  ооррггааннііззааццііййнніі  іі  ммооррааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніі;;  
бб))  ввооннии  ннее  ззааббееззппееччууююттьь  ззааллууччеенннняя  ппееррссооннааллуу  ддоо  ввиирріішшеенннняя  ппррооббллеемм  
ооррггааннііззааццііїї;;  
вв))  ввооннии  ттааккоожж  єє  ммееттооддааммии  ммааттееррііааллььннооггоо  ссттииммууллюювваанннняя;;  
гг))  ввооннии  ззаассттооссооввууююттььссяя  ттііллььккии  ддоо  ппееррссооннааллуу,,  яяккиийй  ннее  ннеессее  ппооввннооїї  ааббоо  
ччаассттккооввооїї  ммааттееррііааллььннооїї  ввііддппооввііддааллььннооссттіі..  

3.  Вкажіть на дії менеджерів по задоволенню потреби підлеглих в 
самовираженні: 
а) забезпечувати можливості для навчання і розвитку; 
б) розвивати творчі якості; 
в) давати нецікаві, рутинні завдання; 
г) забезпечувати невисоку оплату праці. 
 4.  За видами потреб методи мотивації підлеглих розподілюються на: 
а) задоволення потреб в захисті,безпеці;  
б) задоволення матеріальних потреб; 
в) мотивацію колективів, менеджерів, окремих працівників; 
г) задоволення потреб у визнанні,повазі. 
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 5. Вкажіть на дії менеджерів по задоволенню потреби підлеглих в захисті, 
безпеці:            
а) створити ясну і надійну систему соціального страхування;                                       
б) конструктивно працювати з неформальними групами, не загрожувати їх  
існуванню; 
в) не заставляти підлеглих приймати ризиковані рішення. 
 
ВВааррііааннтт  33..  

11..  ДДоо  ееллееммееннттіівв  ввннууттрріішшннььооїї  ввииннааггооррооддии  ввііддннооссяяттььссяя::  
аа))  ввііддччууттттяя  ддооссяяггннеенннняя  ррееззууллььттааттуу,,  ссааммооппооввааггаа;;  
бб))  ппііддввиищщеенннняя  ппоо  ссллуужжббіі,,  ззббііллььшшеенннняя  ззааррооббііттннооїї  ппллааттии;;  
вв))  ннааддаанннняя  ссииммввоолліівв  ссллуужжббооввооггоо  ссттааттууссуу  іі  ппрреессттиижжуу;;  
гг))  ввииззннаанннняя  зз  ббооккуу  ккееррііввннииццттвваа,,  ппііддттррииммккаа,,  ммааттееррііааллььннее  ззааооххооччеенннняя..  
  
22..  ВВккаажжііттьь  ппррааввииллььнніі  ррееккооммееннддааццііїї  ппоо  ззаассттооссууввааннннюю  ммееттооддуу  ппооккаарраанннняя  ддоо  

ппііддллееггллиихх::  
аа))  ззаа  ооддннее  ппоорруушшеенннняя  ппррааццііввннииккаа  ппооттррііббнноо  ккааррааттии  ккііллььккаа  ррааззіівв;;  
бб))  ззаа  ооддннее  ппоорруушшеенннняя  ппооттррііббнноо  ппооккааррааттии  ооддиинн  рраазз;;  
вв))  ззаа  ппоорруушшеенннняя  ппррааццііввннииккаа  ппооттррііббнноо  ппооккааррааттии  ввеессьь  ккооллееккттиивв;;  
гг))  ннаассттууппннее  ппооккаарраанннняя  ппооввииннннее  ббууттии  ссллааббккіішшее  ппооппееррееддннььооггоо..  
  

3 .  При використанні методу критики в мотивації необхідно виконувати такі 
рекомендації: 
а) критикувати не людину, а її поступки; 
б) критикувати працівника може тільки його безпосередній начальник; 
в) разом з критикою необхідно застосовувати покарання; 
гг))  ннееооббххіідднноо  ввррааххооввууввааттии  ввіікк,,  ссттааттьь,,  ддооссввіідд  ррооббооттии,,  ттиипп  ттееммппееррааммееннттуу  
ррооббііттннииккаа..    
  
44..ВВккаажжііттьь  ннаа    ееллееммееннттии  ззооввнніішшннььооїї  ввииннааггооррооддии::  

аа))  ззмміісстт  ррооббооттии,,  ддрруужжббаа  іі  ссппііллккуувваанннняя  вв  ппррооццеессіі  ввииккооннаанннняя  ззааввддаанннняя;;  
бб))  ссииммввооллии  ссллуужжббооввооггоо  ссттааттууссуу,,  ппііддввиищщеенннняя  ззааррооббііттннооїї  ппллааттии,,  ввииззннаанннняя  зз  
ббооккуу  ккееррііввннииццттвваа;;  
вв))  ууммооввии  ннаа  ррооббооччооммуу  ммііссцціі,,  ттооччннаа  ппооссттааннооввккаа  ззааввддаанньь,,  ввііддччууттттяя  ддооссяяггннеенннняя  
ррееззууллььттааттуу;;  
гг))  ввііддччууттттяя  вваажжллииввооссттіі    ввииккооннууввааннооїї  ррооббооттии,,  ссааммооппооввааггаа..  
  
55..ВВккаажжііттьь  ннаа  ммооттииввааццііййнніі  ммоожжллииввооссттіі  ммееттооддуу  ппооккаарраанннняя::  
аа))  ннаассллііддккии  ззаассттооссуувваанннняя  ппооккаарраанннняя  ттааккіі  жж  ннееввииззннааччеенніі,,  яякк  іі  ннаассллііддккии  
ззааооххооччеенннняя;;  
бб))  ееффеекктт  ввіідд  ппооккаарраанннняя  ттііллььккии  ттииммччаассооввиийй;;  
вв))  ееффеекктт  ввіідд  ппооккаарраанннняя  ппооссттііййнниийй,,  ддооссттааттннььоо  ттііллььккии  ооддиинн  рраазз  ппооккааррааттии  
ппррааццііввннииккаа  --  іі  ппоорруушшеенньь  ннее  ббууддее;;  
гг))  ппооккаарраанннняя  ппррааццііввннииккаа  ппііддввиищщууєє  ййооггоо  ааккттииввннііссттьь..  
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ВВааррііааннтт  44..  
 1. Вкажіть на правильні рекомендації по управлінню винагородою 
підлеглих;  
а) необхідно однаково заохочувати всіх робітників підрозділу;  
 б) заохочувати робітників необхідно в залежності від їх внеску в досягнення 
цілей організації; 
в) заохочення потрібно застосовувати тількі за значні досягнення; 
гг))  ззааооххооччеенннняя  ппооттррііббнноо  ззаассттооссооввууввааттии  іі  ззаа  ннееззннааччнніі  ддооссяяггннеенннняя..  
  
 2. В управлінні винагорода застосовується з такими цілями: 
а) збереження кращих співробітників в організації; 
б) контроль за роботою персоналу; 
вв))  ссттииммууллюювваанннняя  ппррооддууккттииввннооссттіі,,  ііннііццііааттииввии,,  ллоояяллььннооссттіі  ддоо  ффііррммии..  
    
 3. До елементів внутрішньої винагороди відносятся наступні: 
а) відчуття досягнення результату; 
б) підвищення по службі; 
 в) нормальні умови праці; 
г) визнання з боку керівництва; 
дд))  ддрруужжббаа  іі  ссппііллккуувваанннняя,,яяккіі  ввииннииккааююттьь  вв  ппррооццеессіі  ррооббооттии..    
4. Зазначте мотиваційні можливості методу покарання: 
а) наслідки застосування покарання такі ж передбачувані, як і наслідки 
заохочення; 
б)  ефект від покарання тільки тимчасовий; 
в) ефект від покарання постійний, достатньо один раз покарати працівника — 
і порушень не буде; 
гг))  ппооккаарраанннняя  ппррааццііввннииккаа  ппііддввиищщууєє  ййооггоо  ааккттииввннііссттьь..  
5. Вкажіть на елементи зовнішньої винагороди: 
а) зміст праці робітника; 
б) символи службового статусу; 
в) умови на робочому місці; 
г) почуття значення роботи, яка виконується; 
д) заробітна платня; 
єє))  ппііддввиищщеенннняя  ппоо  ссллуужжббіі..                                              
Рекомендована література : 7, 10, 12, 15, 19, 23, 47. 
 
 
Тема 6. Оплата праці та мотивація 
ММааттееррііааллььнніі  ппооттррееббии  яякк  оосснноовваа  ммооттииввааццііїї..  ППррииннццииппии  ооррггааннііззааццііїї  ооппллааттии  ппрраацціі..  
ССттррууккттуурраа  ооппллааттии  ппрраацціі  ррооббііттннииккаа..  ССииссттееммаа  ооррггааннііззааццііїї  ззааррооббііттннооїї  ппллааттнніі,,  їїїї  
ссккллааддооввіі..  ООссооббллииввооссттіі  ттааррииффннооїї  ссииссттееммии..  ФФооррммии  іі  ссииссттееммии  ззааррооббііттннооїї  ппллааттнніі::  
ппооггооддииннннаа  ((ппррооссттаа  ппооггооддииннннаа,,  ппооггооддиинннноо--ппррееммііааллььннаа)),,  ввііддрряяддннаа,,  ааккооррддннаа))..  
ППррееммііюювваанннняя,,  ккллаассииффііккааццііяя  ппрреемміійй..  ССииссттееммаа  ппііллььгг..  ММааттееррііааллььннаа  ддооппооммооггаа..  
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ННооввіі  ффооррммии  ооппллааттии  ппрраацціі..  ООссооббллииввооссттіі  ооппллааттии  ппрраацціі  ннаа  ппііддппррииєєммссттвваахх  ррііззнниихх  
ффооррмм  ввллаассннооссттіі..  
 
    

Теми рефератів 
 

1. Огляд наукових публікацій за темою  заняття. 
2. Застосування матеріальної мотивації у провідних компаніях України і 

світу. 
3. Сучасні системи матеріального стимулювання працівників. 
4. Порівняльна характеристика матеріального стимулювання в 

організаціях різної форми власності. 
5. Матеріальні потреби як основа мотивації. 
6. Реалізація принципів організації оплати праці на підприємствах 

України. 
7. Тарифна система оплати праці. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

1. В підрозділі  компанії застосовується акордна система оплати праці. 
Розкрийте її особливості та вплив на мотивацію працівників. 

2. Запропонуйте можливий перелік пільг та компенсацій для працівників 
підприємства. 

3. В підрозділі застосовується відрядна форма оплати праці. 
Охарактеризуйте вплив названої форми оплати праці на мотивацію 
робітників. 

4. Ви – директор державного підприємства. Працівники одержують 
низьку заробітну плату, підвищити яку поки що немає можливості. Розробіть 
пропозиції щодо управління мотивацією підлеглих в умовах одержання 
низької заробітної плати. 

5. У підрозділі застосовується погодинна форма оплати праці. 
Охарактеризуйте вплив названої форми оплати праці на мотивацію 
робітників. 

6. До вас звернувся підлеглий із скаргою щодо несправедливої оплати 
праці в порівнянні з колегами. Розкрийте порядок дій по вирішенню 
проблеми підлеглого, що необхідно зробити в організації заробітної праці 
для усунення подібних випадків. 

7. Розкрийте систему мотивації персоналу акціонерного товариства. 
8. Розкрийте зміст елементів системи організації оплати праці на 

підприємстві. 
9. Розробіть рекомендації по організації преміювання працівників 

підприємства. 
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ТТеессттии  ддлляя  ссааммооккооннттррооллюю  
ВВааррііааннтт  11..  
11..ППооччаассоовваа  ооппллааттаа  ппрраацціі::  
аа))  ннее  ссттииммууллююєє  ппееррссооннаалл  ддоо  ввииссооккооппррооддууккттииввннооїї  ппрраацціі;;  
бб))  ззаассттооссооввууєєттььссяя  ппррии  ввииккооннаанннніі  ззааввддаанньь  зз  ввииссооккооюю  ччаассттккооюю  ррууччннооїї  ппрраацціі;;  
вв))  єє  ппррооггрреессииввнніішшооюю  ффооррммооюю  ооппллааттии  ппрраацціі  вв  ппооррііввнняянннніі  зз  ввііддрряяддннооюю;;  
гг))  ммоожжее  ппррииввеессттии  ддоо  ппііддввиищщеенннняя  ррііввнняя  ттррааввммааттииззммуу  ппррааццііввннииккіівв..  
  
22..  ППррии  ввііддрряядднніійй  ооппллааттіі  ппрраацціі  ррооббііттннииккіівв::  
аа))  ммоожжллииввіі  ннааппрруужжеенніі  ввііддннооссииннии  ммііжж  ввииккооннааввццяяммии  іі  ккооннттррооллееррааммии,,  яяккіі  

ппееррееввіірряяююттьь  яяккііссттьь  ррооббооттии;;  
бб))  ззааббееззппееччууєєттььссяя  ввииссооккаа  яяккііссттьь  ввииккооннаанннняя  ззааввддаанньь;;  
вв))  ееффееккттииввнніішшее  ззааддооввооллььнняяююттььссяя  ппооттррееббии  ппррааццііввннииккіівв  вв  ззааххииссттіі  іі  ббееззппеецціі;;  
гг))  ооццііннююєєттььссяя  ррооббооттаа,,  яяккуу  ннееммоожжллииввоо  ннооррммууввааттии..  
  
33..  ДДоо  ооссннооввнниихх  ееллееммееннттіівв  ссииссттееммии  ооррггааннііззааццііїї  ооппллааттии  ппрраацціі  ввііддннооссяяттььссяя::  
аа))  ааввааннсс,,  ззааррооббііттннаа  ппллааттаа,,  ппррееммііїї;;  
бб))  ттааррииффннаа  ссииссттееммаа,,  ссииссттееммии  іі  ффооррммии  ззааррооббііттннооїї  ппллааттии,,  ппррееммііїї  іі  ммааттееррііааллььннаа  

ддооппооммооггаа;;  
вв))  ппооссааддооввиийй  ооккллаадд,,  ввииппллааттии  ззаа  ттррууддооввиийй  ссттаажж,,  ппррееммііїї;;  
гг))  ооссннооввннаа  іі  ддооддааттккоовваа  ззааррооббііттннаа  ппллааттаа,,  ззааооххооччууввааллььнніі  іі  ккооммппееннссааццііййнніі  

ввииппллааттии..  
  
44..  ДДоо  ооссннооввнниихх  ффооррмм  ооппллааттии  ппрраацціі  ввііддннооссяяттььссяя::  
аа))  ввііддрряяддннаа,,  ппооччаассоовваа;;  
бб))  ттааррииффннаа,,  ттааббееллььннаа;;  
вв))  ппооссааддооввиийй  ооккллаадд,,  ппррееммііяя;;  
гг))  ааккооррддннаа,,  ппооссттііййннаа,,  ззммііннннаа..  
  
55..  ВВииззннааччииттее  ееллееммееннттии  ттааррииффннооїї  ссииссттееммии  ооппллааттии  ппрраацціі::  
аа))  ттааррииффнніі  ссііттккии,,  ттааррииффнніі  ссттааввккии  ппррааццііввннииккіівв,,  ссххееммии  ппооссааддооввиихх  ооккллааддіівв  

ккееррііввннииккіівв;;  
бб))  ооссннооввннаа  ззааррооббііттннаа  ппллааттаа,,  ддооддааттккоовваа;;  ппррееммііїї;;  ккооммппееннссааццііїї;;  ммааттееррііааллььннаа  

ддооппооммооггаа;;  
вв))  ссххееммаа  ааккооррддннооїї  ооппллааттии  ппрраацціі,,  ппррееммііааллььнніі  ввииппллааттии,,  ккооммппееннссааццііїї;;  
гг))  ддооввіідднниикк  ппооссааддооввиихх  ооккллааддіівв  рряяддооввиихх  ппррааццііввннииккіівв,,  ттааррииффнніі  ссііттккии  

ккееррііввннииккіівв..  
  
ВВааррііааннтт  22..  
11..  ВВккаажжііттьь  ннаа  ооссннооввнніі  ттииппии  ппооччаассооввооїї  ззааррооббііттннооїї  ппллааттии::  
аа))  ппррооссттаа  ппооччаассоовваа  ;;  
бб))  ппррооггрреессииввннаа  ппооччаассоовваа;;  
вв))  ппооччаассоовваа  ррееггрреессииввннаа;;  
гг))  ааккооррддннаа  ппооччаассоовваа..  
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22..  ССттррууккттуурраа  ооппллааттии  ппрраацціі  ррооббііттннииккаа  ссккллааддааєєттььссяя  зз  ттааккиихх  ееллееммееннттіівв::  
аа))  ооссннооввннаа  іі  ддооддааттккоовваа  ззааррооббііттннаа    ппллааттаа,,  ззааооххооччууввааллььнніі  іі  ккооммппееннссааццііййнніі  
ввииппллааттии;;  
бб))  ззааррооббііттннаа  ппллааттаа,,  ааввааннсс,,  ппррееммііяя,,  ммааттееррііааллььннаа  ддооппооммооггаа;;  
вв))  ппооччаассоовваа  ззааррооббііттннаа  ппллааттаа,,  ввііддрряяддннаа  ззааррооббііттннаа  ппллааттаа,,  ппррееммііяя;;  
гг))  ввііддрряяддннаа  ззааррооббііттннаа  ппллааттаа,,  ттааррииффннаа  ссттааввккаа,,  ннааддббааввккаа  ззаа  ссттаажж  ррооббооттии..  
  
33..  ВВккаажжііттьь  ннаа  ттииппии  ввііддрряяддннооїї  ооппллааттии  ппрраацціі::  
аа))  ннееппрряяммаа  ввііддрряяддннаа;;  
бб))  ппрряяммаа  ввііддрряяддннаа  ррееггрреессииввннаа;;  
вв))  ввііддрряядднноо--ппррооггрреессииввннаа;;  
гг))  ппррооссттаа  ппооччаассоовваа..  
  
44..  ВВккаажжііттьь  ннаа  ппееррееввааггии  ооппллааттии  ппрраацціі  ттооррггооввиихх  ааггееннттіівв  уу  ввиигглляяддіі  ккооммііссііййнниихх::  
а) торговому агентові легко зіставити результати своєї праці і заробітки; 
б) компанія несе витрати (у вигляді виплати комісійних) тільки після 

реалізації продукції; 
у)торгові агенти  упевнені щодо майбутніх доходів; 
г)торгові агенти  стають більш лояльними до  фірми . 
 
5.  Переваги системи окладу торгових агентів: 
а) підвищується надійність положення торгових агентів; 
б) надає фінансові стимули для підвищення продуктивності праці у сфері 

збуту; 
в) дозволяє контролювати діяльність по збуту; 
г) знижує плинність кадрів серед висококваліфікованих фахівців з 

продажу. 
РРееккооммееннддооввааннаа  ллііттееррааттуурраа::  33,,  66,,  88,,  1144,,  1166,,  2255,,  2277,,  3355,,  4477..  

  
 Тема 7. Мотиваційні аспекти організації праці 
  УУммооввии  ннаа  ррооббооччооммуу  ммііссцціі  ттаа  ммооттииввааццііяя  ппееррссооннааллуу..  ВВииммооггии  ддоо  ууммоовв  ннаа  
ррооббооччооммуу  ммііссцціі::  ііннффооррммааццііййнніі,,  ееккооннооммііччнніі,,  ффііззііооллооггііччнніі,,  ееррггооннооммііччнніі,,  
ттееххннііччнніі,,  ооррггааннііззааццііййнніі,,  ссааннііттааррнноо--ггііггіієєннііччнніі  ттаа  іінншшіі..  ТТииппии  ппррооееккттуувваанннняя  
ррооббооччиихх  ппррииммііщщеенньь..  
  ЗЗмміісстт  ррооббооттии  іі  ммооттииввааццііяя..  ВВппллиивв  ннаа  ммооттииввааццііюю  ппррааццііввннииккаа  ддииззааййннуу,,  
ссппрроощщеенннняя,,  ррооззшшиирреенннняя,,  ррооттааццііїї,,  ззббааггааччеенннняя  ррооббооччиихх  ззааввддаанньь..  ССккллааддннііссттьь  
ззааввддаанньь  іі  ммооттииввааццііяя..  ННооррммуувваанннняя  ппрраацціі  ттаа  ммооттииввааццііяя..  ДДееллееггуувваанннняя  яякк  ффооррммаа  
ннааддііллеенннняя  ввллааддооюю..  ННааввччаанннняя  іі  ккаарр’’єєрраа  ррооббііттннииккаа,,  їїхх  ввппллиивв  ннаа  ммооттииввааццііюю..  

 
Теми рефератів 

 
1.Вплив умов праці на мотивацію працівників. 
2.Застосування концепції збагачення праці у практиці мотиваційного 
менеджменту. 
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3.Вплив змісту праці на мотивацію робітників. 
4.Професійний розвиток і мотивація персоналу. 

      55..ТТииппии  ппррооееккттуувваанннняя  ррооббооччиихх  ппррииммііщщеенньь.. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 
1.Розкрийте рекомендації по використанню делегування завдань і 
повноважень як одного із методів нематеріальної мотивації підлеглих. 
2.Розкрийте дії менеджера по управлінню мотивацією колективу 
підлеглих при організації та впровадженні нововведень. 
3.Розробіть перелік дій менеджера по задоволенню потреби підлеглих в 
повазі, визнанні. 
4.Розробіть перелік заходів менеджера по задоволенню потреби 
підлеглих в захищеності, безпеці. 

        5.Розробіть рекомендації по застосування концепції збагачення праці на 
підприємстві (підприємство – на вибір студента).  
  

ТТеессттии  ддлляя  ссааммооккооннттррооллюю  
ВВааррііааннтт  11..  
  
11..  ВВккаажжііттьь,,  яяккіі  ммееттооддии  ппооссииллеенннняя  ммооттииввааццііїї  ппррааццііввннииккіівв  ппррооппооннууююттьь  ааввттооррии  
ммооддеелліі    ззббааггааччеенннняя  ппрраацціі::  
аа))  ввииккооррииссттаанннняя  ссппееццііааллііззааццііїї;;  
бб))  ффооррммуувваанннняя  ккооммппллеекксснниихх  ррооббооччиихх  ггрруупп;;  
вв))  ввііддккррииттттяя  ккааннаалліівв  ззввооррооттннооггоо  ззвв''яяззккуу;;  
гг))  ссттааббііллььннііссттьь  ррооббооччооггоо  ммііссццяя..  
  
22..  ООррггааннііззааццііййнніі  ввииммооггии  ддоо  ууммоовв  ннаа  ррооббооччооммуу  ммііссцціі::  
аа))  ппррииппууссккааююттьь  ппррооееккттуувваанннняя  ііннффооррммааццііййнниихх  ппооттооккіівв,,  вв  ссииссттееммуу  яяккиихх  
ввххооддииттьь  ррооббооччее  ммііссццее;;  
бб))  ппррииппууссккааююттьь  ооррггааннііззааццііюю  ррооббооччооггоо  ммііссццяя  зз  ммііннііммааллььннииммии  ввииттррааттааммии  ннаа  
ййооггоо  ззмміісстт;;  
вв))  ввііддннооссяяттььссяя  ддоо  ссттввоорреенннняя  ккооммффооррттнниихх  ууммоовв  ппрраацціі  ннаа  ррооббооччооммуу  ммііссцціі;;  
гг))  ввііддннооссяяттььссяя  ддоо  ввииззннааччеенннняя  ссффееррии  ккооммппееттееннццііїї  ккоожжннооггоо  ффааххііввццяя  ннаа  
ккооннккррееттннооммуу  ррооббооччооммуу  ммііссцціі,,  ййооггоо  ппооссааддооввиихх  ппрраавв  іі  ооббоовв''яяззккіівв..  
  
33..  ААввттооррии  ммооддеелліі  ззббааггааччеенннняя  ппрраацціі    ппррооппооннууююттьь  ттааккіі  ммееттооддии  ппооссииллеенннняя  
ммооттииввааццііїї  ппррааццііввннииккіівв::  
аа))  ввссттааннооввллеенннняя  ввііддннооссиинн  іізз  ссппоожжииввааччааммии;;  
бб))  ввииккооррииссттаанннняя    ррееггллааммееннттааццііїї  ддііяяллььннооссттіі;;  
вв))  ффооррммуувваанннняя  ккооммппллеекксснниихх  ррооббооччиихх  ггрруупп;;  
гг))  ффооррммуувваанннняя  ссппееццііааллііззоовваанниихх  ррооббооччиихх  ггрруупп..  

  
44..  ЕЕррггооннооммііччнніі  ввииммооггии  ддоо  ууммоовв  ннаа  ррооббооччооммуу  ммііссцціі::  
аа))  ппееррееддббааччууююттьь  ооррггааннііззааццііюю  ррооббооччооггоо  ммііссццяя  зз  ммііннііммааллььннииммии  ввииттррааттааммии  ннаа  
ййооггоо  ззмміісстт;;  
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бб))  ввииззннааччааююттьь  ррооббооччіі  ннааввааннттаажжеенннняя  ннаа  ооррггааннііззмм  ллююддииннии;;  
вв))  ппоовв''яяззаанніі  іізз  ссттввоорреенннняямм  ооппттииммааллььнниихх  ууммоовв  ппрраацціі,,  яяккіі  ррообблляяттьь  їїїї  
ввииссооккооппррооддууккттииввннооюю;;  
гг))  ввииззннааччааююттьь  ооббссяяггии  іі  ссттррууккттуурруу  ііннффооррммааццііїї,,  яяккаа  ооббррообблляяєєттььссяя  ннаа  
ррооббооччооммуу  ммііссцціі..  

5. Яким групам вимог повинно відповідати робоче місце для забезпечення 
високої мотивації робітника? 
а) санітарно-гігієнічним; 
б) технічним; 
в) фізичним; 
г) ергономічним; 
д) моральним. 
 
Варіант 2.  

1. Формування комплексних робочих груп дозволяє: 
а) покладати на фахівців груп більшу відповідальність за виконання 
завдань;  
б) виконувати працівниками виключно закріплені за ними операції;  
в) використовувати самостійний розподіл завдань в групі;  
г) використовувати переваги регламентації праці. 
 
2. Відберіть правильні ствердження щодо мотиваційгого впливу 
перспектив професійного зростання для працівників: 
а) всі працівники прагнуть одержувати складні завдання, з необхідністю 
творчого підходу до їх виконання; 
б) не всі працівники прагнуть одержувати складні завдання, з 
необхідністю творчого підходу до їх виконання; 
в) всі працівники не бажають нічого, крім роботи, яка задовольняє 
потреби тільки нижчого рівня; 
г) можливість професійного зростання має мотиваційний вплив тільки на 
ініціативних, честолюбних працівників. 
 

3.Технічні вимоги до умов на робочому місці передбачають: 
а) дотримання нормативів необхідного простору для виконання певної 
роботи;  
б) нормування рівня складності та монотонності роботи;  
в) порівняння ефективності діяльності працівника з витратами на його 
робоче місце;  
г) проектування інформаційних потоків, в систему яких входить робоче 
місце. 
  
4.Температура у робочих приміщеннях впливає на працеспроможність 
персоналу таким чином: 
а) продуктивність праці, ефективність розумової діяльності, увага 
працівників не залежать від температури в приміщенні;  
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б) оптимальною вважається температура в приміщенні 18-20 С;  
в) при виконанні фізичної роботи оптимальною вважається температура 
22-25 С;  
г) для важкої фізичної праці  оптимальною вважається температура 15-17 
С. 
5. Колір робочих приміщень так впливає на мотивацію працівників: 
а) зовсім не впливає; 
б) з допомогою оптимального підбору кольору робочих приміщень 
продуктивність праці можна значно підвищити; 
в) темний колір створює бадьорий настрій у працівників; 
г) при монотонній, одноманітній роботі бажано застосовувати яскраві 
кольори, які стимулюють активність працівників.  

РРееккооммееннддооввааннаа  ллііттееррааттуурраа::  11,,  22,,  33,,  44,,  1133,,  1166,,  2244,,  3322,,  4422,,  4466..  
  

  Тема 8. Мотивація первинних колективів 
   ССууттннііссттьь  іі  ккллаассииффііккааццііяя  ккооллееккттииввіівв,,  ссттааддііїї  їїхх  ффооррммуувваанннняя  іі  ррооззввииттккуу..  
ММооттииввааццііййнниийй  аассппеекктт  ввззааєєммооддііїї  ооссооббииссттооссттіі  ттаа  ккооллееккттииввуу..  ООссооббллииввооссттіі  
ммооттииввааццііїї  ррііззнниихх  ттииппіівв  ккооллееккттииввіівв..  ІІєєррааррххііяя  ппооттрреебб  ггррууппии..  ММееттооддии  ммооттииввааццііїї  
ттаа  ззггууррттуувваанннняя  ккооллееккттииввіівв..  ДДееммооттииввааццііяя  ггррууппии..  ООррггааннііззааццііййннаа  ккууллььттуурраа  яякк  
оосснноовваа  ммооттииввааццііїї  ккооллееккттииввуу  ппііддппррииєєммссттвваа..  ММооттииввааццііяя  ккооллееккттииввуу  ппррии  
ооррггааннііззааццііїї  ннооввооввввееддеенньь..  

Теми рефератів 
 

1. Огляд наукових публікацій за темою  заняття. 
2. Специфіка мотивації колективу на різних етапах його розвитку. 
3. Досвід формування корпоративної культури у провідних компаніях. 
4. Вплив колективу на мотивацію працівників. 
5. Особливості мотивації різних типів колективів. 
6. Методи мотивації та згуртування колективів. 
7. Ієрархія мотивів групи. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

1. В ролі менеджера запропонуйте дії по мотивації та згрунтуванню 
недавно сформованого колективу. 

2. Розробіть перелік дій менеджера по задоволенню потреби підлеглих у 
належності, причетності до колективу. 

3. Розробіть пропозиції щодо програми гуманізації праці робітників на 
підприємстві. 

4. В ролі менеджера запропонуйте дії щодо демотивації і розвалу 
нелояльності до керівництва неформальної групи в підпорядкованому вам 
підрозділі. 

5. Розробіть перелік дій менеджера по формуванню корпоративної 
культури на підприємстві. 
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Тести для самоконтролю 
Варіант 1. 

1. За рівнем мотивації на роботу виділяють наступні види колективів: 
а) групи «X», «У», «Z»; 
б) первинні, вторинні, основні; 
в) формальні, неформальні; 
г) постійні, змішані. 
 
2. Вкажіть, як впливає на мотивацію колективу його згуртованість: 
а) однозначно позитивно; 
б) однозначно негативно; 
в) позитивно, але при повній завантаженості колективу роботою; 
г) негативно, але при повній завантаженості колективу роботою. 
 
3. Відзначте правильні думки про піраміду мотивів групи: 
а) ієрархії мотивів групи за ознакою їх інтенсивності не існує; 
б) найбільш сильним мотивом групи є схожість інтересів її членів; 
в) найсильніший мотив групи – її загальна мета; 
г) мотивація групи повністю співпадає з особливостями мотивації 
окремих її членів. 
 
4. Вкажіть на особливості мотивації тимчасової групи: 
а) мотивація в групі має стабільний характер; 
б) мотивація працівників не однакова, це впливає на їх активність при 
вирішенні проблем; 
в) на першому місці у працівників тільки інтереси групи; 
г) тимчасовий характер роботи в такій групі ніяк не змінює мотивацію 
працівників. 
 
5. Вкажіть на особливості мотивації учасників групи «Х»: 
а) не мотивована на роботу, склад групи різнорідний, ефективність низька; 
б) група частково мотивована на роботу, рівень кваліфікації недостатньо 
високий; 
в) група повністю мотивована на роботу, рівень кваліфікації високий; 
г) для керівництва такою групою потрібний демократичний лідер. 
 
Варіант 2. 
1.Вкажіть особливості впливу великих груп на мотивацію людей: 
а) ослаблення мотивації в порівнянні з невеликими групами; 
б) посилення мотивації в порівнянні з невеликою групою; 
в) зростання особистої відповідальності за ухвалені рішення в порівнянні 
з невеликою групою; 
г) активна участь всіх співробітників в роботі великої групи. 
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2. Вкажіть на правильні думки щодо особливостей мотивації формальних 
колективів: 

а) формальні колективи створюються за рішенням керівництва; 
б) формальні колективи створюються на основі загальних інтересів, 
симпатій, поглядів; 
в) офіційний керівник формального колективу одночасно є неформальним 
лідером; 
г) у формальному колективі не існує групових норм. 
 
3. Вкажіть на правильні думки щодо особливостей неформальних груп: 
а) вони створюються по розпорядженню керівництва, для вирішення 
творчих завдань; 
б) всі працівники формальної організації одночасно входять до різних 
неформальних груп; 
в) керівники не повинні допускати створення неформальних груп 
у своїх підрозділах; 
г) у неформальній групі може бути декілька неформальних лідерів. 
4. Вкажіть на особливості мотивації неформальних груп: 
а) мотивація визначається тільки впливом формальних правил, норм, 
керівництва; 
б) мотивація в значній мірі визначається груповими нормами, впливом 
неформальних лідерів; 
в) інтереси і мотиви неформальної групи повинні співпадати з інтересами і 
мотивами формальної організації; 
г) спрямованість проти цілей і завдань офіційного керівництва. 
 
5. За характером внутрішніх зв'язків колективи класифікуються на: 
а) постійні, тимчасові; 
б) формальні, неформальні; 
в) однорідні, різнорідні; 
г) групи «X», «У», «Z». 

Рекомендована література: 7, 10, 12, 16, 22, 32, 33, 44, 45, 47. 
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44..  ККооннттррооллььнніі  ппииттаанннняя  ппоо  ккууррссуу  
  

11..  ССууттннііссттьь  ммооттииввааццііїї,,  їїїї  ммііссццее  вв  ссииссттеемміі  ууппррааввлліінннняя,,  ззвв’’яяззоокк  зз  іінншшииммии  
ффууннккццііяяммии  ууппррааввлліінннняя..  

22..  ЗЗмміісстт  ммооттииввааццііїї  вв  ммееннеедджжммееннттіі  яякк  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии,,  їїїї  
ппррееддммеетт,,  ообб’’єєкктт,,  ссттррууккттуурраа,,  ооссннооввнніі  ффууннккццііїї..  

3. Зміст і основні завдання мотивації  як процесу управління 
поведінкою підлеглих. 

4. Процес зовнішньоорганізованої мотивації. 
5. Процес внутрішньоорганізованої мотивації. 
66..  ППооттррееббии  яякк  оосснноовваа  ммооттииввааццііїї,,  їїхх  ввииддии  ттаа  ввллаассттииввооссттіі..  
7. Стимули як елемент мотиваційного процесу, її види, вплив на 

поведінку особистості. 
8. Мотиви як елементи мотиваційного процесу, їх взаємозв’язок, види, 

вплив на поведінку особистості. 
9. Інтереси, їх види та вплив на мотивацію особистості. 
10. Використання матеріальної мотивації в управлінні. 
11. Використання нормативної мотивації в управлінні. 
12. Роль статусної мотивації в управлінні поведінкою підлеглих. 
13. Розкрийте зміст та специфіку внутрішньої (процесуальної) 

мотивації. 
14. Види мотивації за інтенсивністю її застосування. 
1155..  ВВррааххуувваанннняя  ммооттииввааццііїї  ааггрреессііїї  вв  ууппррааввлліінннніі..  
1166..  ВВииккооррииссттаанннняя  ммооттииввааццііїї  ссииммппааттііїї  вв  ууппррааввлліінннніі..  
1177..  ВВииккооррииссттаанннняя  ммооттииввааццііїї  ддооппооммооггии  вв  ууппррааввлліінннніі..  
1188..  ВВззааєєммооззвв’’яяззоокк  ввннууттрріішшннььооїї  ттаа  ззооввнніішшннььооїї  ммооттииввааццііїї..  
19. Внесок представників наукової школи управління у розвиток теорії 

та практики мотиваційного менеджменту. 
20. Адміністративна школа управління про мотивацію персоналу. 
21. Внесок представників школи людських відносин у розвиток 

мотиваційного менеджменту. 
22. Сучасна система поглядів на управління мотивацією. 
2233..  ММооттииввааццііййнніі  ттееооррііїї,,  їїхх  ввииккооррииссттаанннняя  вв  ппррааккттиицціі  ууппррааввлліінннняя..  
24. Порівняльна характеристика теорій «Х» і «У» Д.Мак-Грегора. 
25. Розкрийте основні положення теорія «Z» У.Оучі. 
2266..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ззммііссттооввнниихх  ттееоорріійй  ммооттииввааццііїї..  
2277..  ППррооццеессііййнніі  ттееооррііїї  ммооттииввааццііїї..  
2288..  ТТееооррііяя  іієєррааррххііїї  ппооттрреебб  АА..  ММаассллооуу..    
2299..  ТТееооррііяя  ііссннуувваанннняя,,  ззвв’’яяззккуу  ттаа  ззррооссттаанннняя  КК..  ААллььддееррффеерраа..  
3300..  ТТееооррііяя  ннааббууттиихх  ппооттрреебб  ДД..  ММаакк--ККллееллллааннддаа....  
3311..  ТТееооррііяя  ддввоохх  ффааккттоорріівв  ФФ..  ГГееррццббееррггаа..  
3322..  ТТееооррііяя  ооччііккуувваанньь  ВВ..  ВВррууммаа..  
3333..  ММооддеелльь  ППооррттеерраа  ––  ЛЛооууллеерраа  іі  їїїї  ввииккооррииссттаанннняя  вв  ппррааккттиицціі  ууппррааввлліінннняя..  
3344..  ЗЗмміісстт  ттееооррііїї  ввииззннааччеенннняя  ццііллеейй..  
3355..  ТТееооррііяя  ссппррааввееддллииввооссттіі  СС..  ААддааммссаа..  
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3366..  ТТееооррііяя  ппііддссииллеенннняя  ммооттииввааццііїї  ББ..  ССккііннннеерраа..  
3377..  ККооннццееппццііяя  ппааррттииссииппааттииввннооггоо  ууппррааввлліінннняя..  
3388..  ККллаассииффііккааццііяя  ммееттооддіівв  ммооттииввааццііїї..  
39. Соціально-психологічні методи мотивації. 
40. Організаційно-адміністративні методи мотивації. 
4411..  ВВииззннааччеенннняя  ццііллеейй  яякк  ммееттоодд  ммооттииввааццііїї..  
42. Навіювання як метод мотивації. 
43. Переконання як метод мотивації. 
4444..  ДДееллееггуувваанннняя  ззааввддаанньь  іі  ппооввнноовваажжеенньь  яякк  ммееттоодд  ммооттииввааццііїї  ппііддллееггллиихх..  
4455..  ММооттииввааццііяя  ссппііллккуувваанннняя..  
4466..  ВВииккооррииссттаанннняя  ммооттииввааццііїї  ііддееннттииффііккааццііїї  вв  ууппррааввлліінннніі  ппееррссооннааллоомм..  
4477..  ММооттииввааццііяя  ддооссяяггннеенннняя..  
4488..  ММааттееррііааллььннаа  іі  ммооррааллььннаа  ммооттииввааццііяя  вв  ууппррааввлліінннніі..  
4499..  ВВииннааггооррооддаа::  їїїї  ссууттннііссттьь,,  ввииддии  іі  ррееккооммееннддааццііїї  ппоо  ззаассттооссууввааннннюю..  
5500..  ММееттооддии  ззааддооввооллеенннняя  ппееррввиинннниихх  ппооттрреебб  ппііддллееггллиихх  вв  ууппррааввлліінннніі..  
5511..  ММееттооддии  ззааддооввооллеенннняя  ппооттрреебб  ппііддллееггллиихх  вв  ууччаассттіі  ттаа  ннааллеежжннооссттіі..  
5522..  ММееттооддии  ззааддооввооллеенннняя  ппооттрреебб  ппііддллееггллиихх  вв  ппооввааззіі,,  ввииззннаанннніі..  
5533..  ММееттооддии  ззааддооввооллеенннняя  ппооттрреебб  ппііддллееггллиихх  вв    ссааммооррееааллііззааццііїї  ..  
54. Врахування індивідуальних психологічних якостей особистостей 

при їх мотивації. 
55. Порівняльна характеристика мотивації чоловіків і жінок. 
5566..  ЗЗмміісстт  ппрраацціі  ттаа  ммооттииввааццііяя  ппееррссооннааллуу..  
5577..  УУммооввии  ннаа  ррооббооччооммуу  ммііссцціі  ттаа  ммооттииввааццііяя..  
5588..  ППррооффеессііййнниийй  ррооззввииттоокк  ттаа  ммооттииввааццііяя  ппееррссооннааллуу..  
59. Матеріальне стимулювання як економічний метод мотивації. 
6600..  ООссннооввнніі  ффууннккццііїї  ззааррооббііттннооїї  ппллааттии..  
6611..  ССттррууккттуурраа  ооппллааттии  ппрраацціі  ррооббііттннииккаа..  
6622..  ССииссттееммаа  ооррггааннііззааццііїї  ззааррооббііттннооїї  ппллааттнніі,,  їїїї  ееллееммееннттии..  
6633..  ООссооббллииввооссттіі  ттааррииффннооїї  ссииссттееммии..  
6644..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ссииссттеемм  іі  ффооррмм  ооппллааттии  ппрраацціі..  
6655..  ООссооббллииввооссттіі  іі  ввииддии  ппооггооддииннннооїї  ффооррммии  ооппллааттии  ппрраацціі..  
6666..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  іі  ввииддии  ввііддрряяддннооїї  ффооррммии  ооппллааттии  ппрраацціі..  
6677..  ППррееммііюювваанннняя  ппррааццііввннииккіівв  яякк  ееллееммееннтт  ооппллааттии  ппрраацціі..  ППііллььггии  ттаа  

ммааттееррііааллььннаа  ддооппооммооггаа..  
6688..  ССууттннііссттьь  іі  ввииддии  ккооллееккттииввіівв,,  ооссооббллииввооссттіі  їїхх  ммооттииввааццііїї..  
6699..  ДДііяяллььннііссттьь  ммееннеедджжеерріівв  ппоо  ммооттииввааццііїї  ккооллееккттииввіівв  ннаа  ккоожжнніійй  ссттааддііїї  їїхх  

ффооррммуувваанннняя  іі  ррооззввииттккуу..  
7700..  ІІєєррааррххііяя  ппооттрреебб  ггррууппии..  
7711..  ММееттооддии  ммооттииввааццііїї  ттаа  ззггууррттуувваанннняя  ккооллееккттииввуу..  
7722..  ССппооссооббии  ддееммооттииввааццііїї  іі  ррооззввааллуу  ннееллоояяллььннооїї  ннееффооррммааллььннооїї  ггррууппии..  
7733..  ООррггааннііззааццііййннаа  ккууллььттуурраа  яякк  оосснноовваа  ммооттииввааццііїї  ккооллееккттииввуу  ффііррммии..  
7744..  ММооттииввааццііяя  ккооллееккттииввуу  ппррии  ооррггааннііззааццііїї  ннооввооввввееддеенньь..  
7755..  ООссооббллииввооссттіі  ммооттииввааццііїї  ппееррссооннааллуу  ннаа  ппііддппррииєєммссттвваахх  ррііззнниихх  ффооррмм  

ввллаассннооссттіі..  
7766..  ООссооббллииввооссттіі  ввииккооррииссттаанннняя  ммееттооддіівв  ммооттииввааццііїї  вв  ррііззнниихх  ккррааїїннаахх..  
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7777..  ООссооббллииввооссттіі  ммооттииввааццііїї  ррооббііттннииккіівв  ннаа  ппііддппррииєєммссттвваахх  УУккррааїїннии..  
7788..  ММооттииввааццііййнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  ооссооббииссттооссттіі..  
7799..  ККллаассииффііккааццііяя  ввииддіівв  ммооттииввааццііїї..  
80. Критика як метод негативної мотивації. 
81. Покарання, особливості його застосування. 
8822..  ВВррааххуувваанннняя  ооссооббллииввооссттеейй  ммооттииввааццііїї  ссттррааххуу  вв  ууппррааввлліінннніі..  
83. Сучасні системи матеріального стимулювання працівників. 
8844..  ММооттииввааццііййнніі  аассппееккттии  ввззааєєммооддііїї  ооссооббииссттооссттіі  ттаа  ккооллееккттииввуу..  
8855..  ООссооббллииввооссттіі  ммооттииввааццііїї  ппррааццііввннииккіівв  ррііззннооггоо  ввііккуу  ттаа  ддооссввііддуу  ппрраацціі..  
8866..  ММооттииввааццііяя  ммееннеедджжеерріівв..  
8877..  ВВппллиивв  ттииппуу  ттееммппееррааммееннттуу  ппррааццііввннииккаа  ннаа  ййооггоо  ммооттииввааццііюю..  
8888..  ВВппллиивв  ттииппуу  ххааррааккттеерраа  ппррааццііввннииккаа  ннаа  ййооггоо  ммооттииввааццііюю..  
8899..  ММооттииввааццііййннаа  ссффеерраа  ооссооббииссттооссттіі..  
9900..  ЗЗммааггаанннняя  яякк  ммееттоодд  ммооттииввааццііїї  ппррааццііввннииккіівв..  
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4. Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі 
 
Контроль знань по дисципліні „Мотивація в менеджменті” складається з 

двох блоків планових заходів: 
1) поточний контроль знань студентів; 
2) підсумковий контроль знань студентів. 
 

Порядок оцінювання знань студентів 
за результатами вивчення дисципліни 

 
№ 
з/п 

Форма оцінювання знань Кількість балів Результат 

1 Оцінювання поточної роботи в 
семестрі, в т. ч. : 

від 0 до 40 балів 
в т. ч.: 

 

1.1 Виконання обов'язкових 
завдань: 
1) систематичність та 
активність роботи протягом 
семестру 
2) виконання завдань для самос-

  

до 20 балів, з 
них: 
1) до 10 балів 
2) до 10 балів 

 

1.2 Проходження модульного кон-
тролю знань 

до 20 балів  

2 Оцінювання  письмової екзаме-
наційної роботи 

від 0 до 60 балів проходження  
підсумкового 
контролю знань  
по дисципліні і 
одержання  
підсумкової 
оцінки 

Бали за результатами поточного контролю в сумі та по доданках, а також 
за результатами оцінювання письмової екзаменаційної роботи виставляються 
числом, кратним «5». 
Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за результати 
поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит. 
На іспиті студент повинен набрати не менше ЗО балів. 

Підсумковий контроль знань по даній дисципліні проводиться у формі 
письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких включає 3 
питання. 

Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремо з диференціацією в 
20, 10, 0 балів. 
Відповідь на кожне з питань білета оцінюється в: 
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20 балів — якщо відповідь студента містить повне, розгорнуте, правильне та 
обгрунтоване викладення матеріалу; 

виявляє при цьому високі знання студентом усієї програми навчальної 
дисципліни, його вміння користуватися різноманітними методами 
наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси 
та особливості; 

відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх 
взаємозв'язку і взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень; 

свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-
правових актів (для найважливіших — необхідно знати рік їх прийняття); 

містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану 
проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію 
його точки зору; 

містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, 
результати судової практики і т. ін.), їх оцінку та порівняння; 
логічно і граматично правильно викладена; 

10 балів — якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак 
вона має хоча б один з таких недоліків: 

є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет 
запитання, 

є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, 
категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, 
нечіткі характеристики відповідних явищ; 

не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у 
разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних теорій, концепцій, 
наукових течій і т. ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, 
інший фактичний і статистичний матеріал; 
свідчить про наявність прогалин у знаннях студента; 
викладена з порушенням логіки подання матеріалу, містить багато граматичних, 
грубих стилістичних помилок га виправлень; 

0 балів — якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є 
неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні 
помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність 
та поверховість, не вміння сформулювати думку та викласти її, незнання 
основних положень навчальної дисципліни. 

Результат письмового  іспиту  складається з суми балів, одержаних за всі 
питання. В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж у 30 балів, він 
отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів). 

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням 
результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапазоні від 0 до 40 балів) 
та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-
бальною системою з подальшим переведенням в традиційну систему за 4-
бальною шкалою та шкалою ЕСТS для фіксації оцінки в нормативних 
документах. 
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Оцінка за бальною 
шкалою 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS 

85—100 5 (відмінно) А 
80 4 (добре) В 

65—75  
 

с 
60 3 (задовільно) о 

50—55  
 

Е 
30—45 2 (незадовільно) з можливістю 

повторного складання 
РХ 

0—25 2 (незадовільно) з обов'язковим 
повторним вивчення дисципліни 

Р 

Для реєстрації оцінки за шкалою ЕСТS в екзаменаційних відомостях 
вводиться спеціальна графа «Оцінка за шкалою ЕСТS» 
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55..  ССППИИССООКК  РРЕЕККООММЕЕННДДООВВААННООЇЇ  ЛЛІІТТЕЕРРААТТУУРРИИ  

Основна література 
1. Аширов Дмитрий Анатольевич. Трудовая мотивация : учеб. пособие: 

[по специальности "Упр. персоналом"] / Д. А. Аширов. - М. : Проспект, 
2005. - 444 с.  

2. Богиня Д.П., Семикіна M.B. Трудовий менталітет у системі мотивації 
праці. — Кіровоград: Поліграф-Терція, 2010. 

3. Кір’ян Т. М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці/ 
Кір’ян Т. М. - К.: НДІ праці і зайнятості населення, 2008. - 416 с  

4. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручн. - К.: КНЕУ, 2002. - 337 с. 
5. Мишурова И. В. Управление мотивацией персонала : учеб.-прак. пособ. 

И.В. Мишурова, П. В. Кутелев. – М. : ИКЦ «МарТ», 2003. – 224 с. 
6. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности; Проспект - 

Москва, 2012. - 534 c 
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