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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
 Управління мотивацією підлеглих – найважливіше завдання сучасних 
менеджерів, від успішного вирішення якого залежить ефективність діяльності 
очолюваних ними організацій. Тому навчальна дисципліна “Мотивація в 
менеджменті” входить до курсу підготовки бакалаврів МАУП.  
          Предметом дисципліни “Мотивація в менеджменті” є управління 
мотивацією персоналу сучасних організацій. 
 Мета вивчення дисципліни – розширити і поглибити знання в галузі основ 
теорії та практики мотивації в управлінні; сформувати уміння і навички майбутніх 
менеджерів по мотивації різних категорій працівників і колективів в практиці 
управління.  
          Основні завдання дисципліни: 

− усвідомлення сутності та необхідності мотивації, її місця в системі 
управління, зв’язку з іншими функціями менеджменту; 

− визначення місця мотивації в соціально-психологічній структурі 
особистості, змісту мотиваційного процесу, основних мотиваційних 
характеристик особистості; 

− засвоєння положень початкових, змістовних і процесійних мотиваційних 
теорій і особливостей їх застосування в практиці управління; 
        -оволодіння основними методами мотивації різних категорій робітників, 
управління мотивацією колективу на різних стадіях їх формування і розвитку. 
 
          Дисципліна “Мотивація в менеджменті”  тісно пов’язана з теоретичними і 
практичними проблемами менеджменту, соціології, психології, педагогіки та 
інших наук, і спрямована на формування керівника, який володітиме сучасними 
методами управління мотивацією персоналу. 
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Тематичний план  дисципліни «Мотивація в менеджменті» 
 

№  
пор. 

 
Назва теми 

Тема 1 Сутність і роль мотивації в управлінні 

Тема 2 Мотиваційний процес  

Тема 3 Види мотивації 

Тема 4 Мотиваційні теорії 

Тема 5 Методи мотивації  

Тема 6 Оплата праці та мотивація 

Тема 7 Мотиваційні аспекти організації  праці 

Тема 8 Мотивація первинних колективів 
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ЗЗмміісстт    ддииссццииппллііннии  ««ММооттииввааццііяя  вв  ммееннеедджжммееннттіі»»   

  
 Тема 1. Сутність і роль  мотивації в управлінні 

Поняття про мотивацію, її необхідність в управлінні. Місце мотивації в 
системі управління, її зв’язок з іншими функціями менеджменту: плануванням, 
організацією, контролем, прийняттям рішень тощо. Мотивація в управлінні як 
навчальна дисципліна, її місце в системі управлінських, психологічних, 
педагогічних дисциплін, предмет, об’єкт вивчення, структура, основні функції. 
Мотивація як процес управління поведінкою підлеглих, його принципи і методи.  
         Історія розвитку управління мотивацією до кінця ХІХ століття. Наукові 
засади управління мотивацією. Роль Ф. Тейлора та інших представників наукової 
школи у формуванні мотиваційного менеджменту. Внесок в розвиток 
мотиваційного менеджменту А. Файоля (адміністративна школа управління). 
Хоуторнські експерименти. Школа людських відносин в управлінні. 
 Розвиток управління мотивацією працівників в Україні: особливості та 
проблеми. 

  ССууччаассннаа  ссииссттееммаа  ппоогглляяддіівв  ннаа  ууппррааввлліінннняя  ммооттиивваацціієєюю  ппееррссооннааллуу.. 
 

Література: 1-8,  9,  10,  12,  15,  32,  33,  40,  47  
  
 Тема 2. Мотиваційний процес 
 
 Місце мотивації в соціально-психологічній структурі особистості. Потреби 
як основа мотивації, їх види і властивості. Поняття про мотиви діяльності. Зв’язок 
мотивів і потреб, мотивів і спрямованості особистості. Класифікація мотивів. 
Мотиваційна сфера особистості. Стимули, стимулювання. Класифікація стимулів. 
Мотиваційні характеристики особистості: спрямованість, установки, інтереси, 
ідеали, очікування та інші. Стадії мотиваційного процесу. Складність мотивації 
персоналу в управлінні. 
       Необхідність врахування індивідуальних психологічних якостей особистості 
при її мотивації. Мотивація нових робітників, їх орієнтація (загальна, спеціальна) 
та адаптація (професійна, психофізіологічна, соціально-психологічна). Мотивація 
досвідчених працівників. Мотивація менеджерів. Особливості мотивації 
організаційної поведінки жінок. 
 Особливості мотивації персоналу на підприємствах різної форми власності: 
приватної, колективної державної, спільної. 
 Національні особливості управління мотивацією робітників. Проблеми 
мотивації працівників підприємств України. 

Література: 1-8, 11, 19, 21, 26, 29, 41, 47 
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 Тема 3. Види мотивації 
 
 Матеріальна мотивація як прагнення до більш високого рівня життя. 
Трудова мотивація, її джерела. Статусна мотивація як рушійна сила поведінки 
людини. Особливості нормативної мотивації. Характеристика примусової 
мотивації. Стимулювання як вид мотивації. Позитивна мотивація, її види. Вплив 
негативної мотивації на поведінку робітника. Взаємозвязок внутрішньої та 
зовнішньої мотивації. Види мотивації залежно від її інтенсивності.  
Мотивація різних форм соціальної поведінки працівників: мотивація допомоги,  
агресії, симпатії, спілкування,  досягнення, ідентифікації з іншими людьми. 

Література: 1-8, 10, 12, 19, 27, 31, 45 
 
 
 Тема 4 . Мотиваційні теорії 
 
     Особливості змістовних мотиваційних теорій.Теорія ієрархії потреб А.Маслоу, 
її практичні рекомендації по управлінню мотивацією підлеглих. Теорія існування 
зв’язку і зростання К. Альдерфера, її відмінності від теорії А. Маслоу. Теорія 
набутих потреб Д. Мак-Клелланда і поведінка людей з потребами досягнення, 
співучасті, влади. Практичні рекомендації по застосуванню теорії Д. Мак-
Клелланда в управлінні. Теорія двох факторів Ф. Герцберга і вплив на відношення 
до праці гігієнічних та мотивуючих факторів . Практичне застосування теорії Ф. 
Герцберга в управлінні. 
     Особливості процесійних теорій мотивації: Теорія очікувань В. Врума, 
практичні рекомендації по застосуванню її в управлінні. Теорія справедливості С. 
Адамса: висновки для практичного управління мотивації робітників. Теорія 
визначення завдань Е. Лока: вплив характеристик цілей на мотивацію людей. 
Практичні рекомендації по застосуванню теорії визначення завдань. Комплексна 
теорія мотивації М. Портера та Е. Лоулера: сполучення елементів теорії очікувань 
і теорії справедливості. Теорія підсилення мотивації Б. Скіннера: залежність 
поведінки від колишнього досвіду робітника. 

Література:1-8,12,23,41,47 
 
 Тема 5. Методи мотивації  
 
 Поняття про методи мотивації. Матеріальне стимулювання як економічний 
метод мотивації. Організаційні методи мотивації: залучення до управління, 
мотивація перспективою. Цілі та активність робітника. Контроль та оцінка 
діяльності. 
 Морально-психологічні методи мотивації: похвала, визнання, повага, 
довіра, одобрення, підтримка, переконання, примушення і спонукання. Зв’язок 
впевненості у власній компетентності з мотивацією працівника. Методи 
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задоволення основних потреб підлеглих (згідно теорії А. Маслоу). Непрямі 
методи мотивації. Методи самомотивації. Змагання як метод мотивації. 
     Позитивне підкріплення, його види. Винагорода як метод позитивного 
підкріплення. Зміст внутрішньої та зовнішньої винагороди. Грошова винагорода, 
її вплив на мотивацію окремих працівників, колективів. Рекомендації по 
управлінню винагородою. 
 Негативна мотивація, її ефективність. Критика як метод негативної 
мотивації. Покарання, короткочасність його дії. Ймовірність покарання і 
мотивація. Психологічний механізм дії покарання. Поєднання покарання з 
позитивним підкріпленням. Негативні наслідки застосування покарання. 
Рекомендації по використанню покарання в управлінні. 

Література : 1-8, 10, 12, 15, 19, 23, 47 
  
Тема 6. Оплата праці та мотивація 
 
 Матеріальні потреби як основа мотивації. Принципи організації оплати 
праці. Структура оплати праці робітника. Система організації заробітної платні, її 
складові. Особливості тарифної системи. Форми і системи заробітної платні: 
погодинна (проста погодинна, погодинно-преміальна), відрядна, акордна). 
Преміювання, класифікація премій. Система пільг. Матеріальна допомога. Нові 
форми оплати праці. Особливості оплати праці на підприємствах різних форм 
власності. 
Література: 1-8, 9, 14, 16, 25, 27, 35, 47  

 
 
 Тема 7. Мотиваційні аспекти організації праці 
 
 Умови на робочому місці та мотивація персоналу. Вимоги до умов на 
робочому місці: інформаційні, економічні, фізіологічні, ергономічні, технічні, 
організаційні, санітарно-гігієнічні та інші. Типи проектування робочих 
приміщень. 
 Зміст роботи і мотивація. Вплив на мотивацію працівника дизайну, 
спрощення, розширення, ротації, збагачення робочих завдань. Складність завдань 
і мотивація. Нормування праці та мотивація. Делегування як форма наділення 
владою. Навчання і кар’єра робітника, їх вплив на мотивацію. 

Література: 1-8, 13, 16, 24, 32, 42, 46 
 
 Тема 8. Мотивація первинних колективів 
 
 Сутність і класифікація колективів, стадії їх формування і розвитку. 
Мотиваційний аспект взаємодії особистості та колективу. Особливості мотивації 
різних типів колективів. Ієрархія потреб групи. Методи мотивації та згуртування 
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колективів. Демотивація групи. Організаційна культура як основа мотивації 
колективу підприємства. Мотивація колективу при організації нововведень. 

Література: 1-8, 10, 12, 16, 22, 32, 33, 44, 45, 47 
 

  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Сутність мотивації, її місце в системі управління, зв’язок з іншими 
функціями управління. 

2. Зміст мотивації в менеджменті як навчальної дисципліни, її предмет, 
об’єкт, структура, основні функції. 

33..  ЗЗмміісстт  іі  ооссннооввнніі  ззааввддаанннняя  ммооттииввааццііїї    яякк  ппррооццеессуу  ууппррааввлліінннняя  ппооввееддііннккооюю  
ппііддллееггллиихх..  

44..  ППррооццеесс  ззооввнніішшннььооооррггааннііззооввааннооїї  ммооттииввааццііїї..  
55..  ППррооццеесс  ввннууттрріішшннььооооррггааннііззооввааннооїї  ммооттииввааццііїї..  
6. Потреби як основа мотивації, їх види та властивості. 
77..  ССттииммууллии  яякк  ееллееммееннтт  ммооттииввааццііййннооггоо  ппррооццеессуу,,  їїїї  ввииддии,,  ввппллиивв  ннаа  ппооввееддііннккуу  

ооссооббииссттооссттіі..  
88..  ММооттииввии  яякк  ееллееммееннттии  ммооттииввааццііййннооггоо  ппррооццеессуу,,  їїхх  ввззааєєммооззвв’’яяззоокк,,  ввииддии,,  

ввппллиивв  ннаа  ппооввееддііннккуу  ооссооббииссттооссттіі..  
99..  ІІннттеерреессии,,  їїхх  ввииддии  ттаа  ввппллиивв  ннаа  ммооттииввааццііюю  ооссооббииссттооссттіі..  
1100..  ВВииккооррииссттаанннняя  ммааттееррііааллььннооїї  ммооттииввааццііїї  вв  ууппррааввлліінннніі..  
1111..  ВВииккооррииссттаанннняя  ннооррммааттииввннооїї  ммооттииввааццііїї  вв  ууппррааввлліінннніі..  
1122..  РРоолльь  ссттааттууссннооїї  ммооттииввааццііїї  вв  ууппррааввлліінннніі  ппооввееддііннккооюю  ппііддллееггллиихх..  
1133..  РРооззккррииййттее  ззмміісстт  ттаа  ссппееццииффііккуу  ввннууттрріішшннььооїї  ((ппррооццеессууааллььннооїї))  ммооттииввааццііїї..  
1144..  ВВииддии  ммооттииввааццііїї  ззаа  ііннттееннссииввннііссттюю  їїїї  ззаассттооссуувваанннняя..  
15. Врахування мотивації агресії в управлінні. 
16. Використання мотивації симпатії в управлінні. 
17. Використання мотивації допомоги в управлінні. 
18. Взаємозв’язок внутрішньої та зовнішньої мотивації. 
1199..  ВВннеессоокк  ппррееддссттааввннииккіівв  ннааууккооввооїї  шшккооллии  ууппррааввлліінннняя  уу  ррооззввииттоокк  ттееооррііїї  ттаа  

ппррааккттииккии  ммооттииввааццііййннооггоо  ммееннеедджжммееннттуу..  
2200..  ААддммііннііссттррааттииввннаа  шшккооллаа  ууппррааввлліінннняя  ппрроо  ммооттииввааццііюю  ппееррссооннааллуу..  
2211..  ВВннеессоокк  ппррееддссттааввннииккіівв  шшккооллии  ллююддссььккиихх  ввііддннооссиинн  уу  ррооззввииттоокк  

ммооттииввааццііййннооггоо  ммееннеедджжммееннттуу..  
2222..  ССууччаассннаа  ссииссттееммаа  ппоогглляяддіівв  ннаа  ууппррааввлліінннняя  ммооттиивваацціієєюю..  
23. Мотиваційні теорії, їх використання в практиці управління. 
2244..  ППооррііввнняяллььннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ттееоорріійй  ««ХХ»»  іі  ««УУ»»  ДД..ММаакк--ГГррееггоорраа..  
2255..  РРооззккррииййттее  ооссннооввнніі  ппооллоожжеенннняя  ттееооррііяя  ««ZZ»»  УУ..ООууччіі..  
26. Характеристика змістовних теорій мотивації. 
27. Процесійні теорії мотивації. 
28. Теорія ієрархії потреб А. Маслоу.  
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29. Теорія існування, зв’язку та зростання К. Альдерфера. 
30. Теорія набутих потреб Д. Мак-Клелланда.. 
31. Теорія двох факторів Ф. Герцберга. 
32. Теорія очікувань В. Врума. 
33. Модель Портера – Лоулера і її використання в практиці управління. 
34. Зміст теорії визначення цілей. 
35. Теорія справедливості С. Адамса. 
36. Теорія підсилення мотивації Б. Скіннера. 
37. Концепція партисипативного управління. 
38. Класифікація методів мотивації. 
3399..  ССооццііааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніі  ммееттооддии  ммооттииввааццііїї..  
4400..  ООррггааннііззааццііййнноо--ааддммііннііссттррааттииввнніі  ммееттооддии  ммооттииввааццііїї..  
41. Визначення цілей як метод мотивації. 
4422..  ННааввііюювваанннняя  яякк  ммееттоодд  ммооттииввааццііїї..  
4433..  ППееррееккооннаанннняя  яякк  ммееттоодд  ммооттииввааццііїї..  
44. Делегування завдань і повноважень як метод мотивації підлеглих. 
45. Мотивація спілкування. 
46. Використання мотивації ідентифікації в управлінні персоналом. 
47. Мотивація досягнення. 
48. Матеріальна і моральна мотивація в управлінні. 
49. Винагорода: її сутність, види і рекомендації по застосуванню. 
50. Методи задоволення первинних потреб підлеглих в управлінні. 
51. Методи задоволення потреб підлеглих в участі та належності. 
52. Методи задоволення потреб підлеглих в повазі, визнанні. 
53. Методи задоволення потреб підлеглих в  самореалізації . 
5544..  ВВррааххуувваанннняя  ііннддииввііддууааллььнниихх  ппссииххооллооггііччнниихх  яяккооссттеейй  ооссооббииссттооссттеейй  ппррии  їїхх  

ммооттииввааццііїї..  
5555..  ППооррііввнняяллььннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ммооттииввааццііїї  ччооллооввііккіівв  іі  жжіінноокк..  
56. Зміст праці та мотивація персоналу. 
57. Умови на робочому місці та мотивація. 
58. Професійний розвиток та мотивація персоналу. 
5599..  ММааттееррііааллььннее  ссттииммууллюювваанннняя  яякк  ееккооннооммііччнниийй  ммееттоодд  ммооттииввааццііїї..  
60. Основні функції заробітної плати. 
61. Структура оплати праці робітника. 
62. Система організації заробітної платні, її елементи. 
63. Особливості тарифної системи. 
64. Характеристика систем і форм оплати праці. 
65. Особливості і види погодинної форми оплати праці. 
66. Характеристика і види відрядної форми оплати праці. 
67. Преміювання працівників як елемент оплати праці. Пільги та 

матеріальна допомога. 
68. Сутність і види колективів, особливості їх мотивації. 
69. Діяльність менеджерів по мотивації колективів на кожній стадії їх 

формування і розвитку. 
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70. Ієрархія потреб групи. 
71. Методи мотивації та згуртування колективу. 
72. Способи демотивації і розвалу нелояльної неформальної групи. 
73. Організаційна культура як основа мотивації колективу фірми. 
74. Мотивація колективу при організації нововведень. 
75. Особливості мотивації персоналу на підприємствах різних форм 

власності. 
76. Особливості використання методів мотивації в різних країнах. 
77. Особливості мотивації робітників на підприємствах України. 
78. Мотиваційні характеристики особистості. 
79. Класифікація видів мотивації. 
8800..  ККррииттииккаа  яякк  ммееттоодд  ннееггааттииввннооїї  ммооттииввааццііїї..  
8811..  ППооккаарраанннняя,,  ооссооббллииввооссттіі  ййооггоо  ззаассттооссуувваанннняя..  
82. Врахування особливостей мотивації страху в управлінні. 
8833..  ССууччаасснніі  ссииссттееммии  ммааттееррііааллььннооггоо  ссттииммууллюювваанннняя  ппррааццііввннииккіівв..  
84. Мотиваційні аспекти взаємодії особистості та колективу. 
85. Особливості мотивації працівників різного віку та досвіду праці. 
86. Мотивація менеджерів. 
87. Вплив типу темпераменту працівника на його мотивацію. 
88. Вплив типу характера працівника на його мотивацію. 
89. Мотиваційна сфера особистості. 
90. Змагання як метод мотивації працівників. 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
  

Варіант 1 
 
1. Місце мотивації в системі управління. 
2. Організаційна культура як основа мотивації колективу підприємства. 
3. На прикладі  організації проаналізуйте методи нематеріальної мотивації 

персоналу. Розробіть пропозиції щодо їх удосконалення. 
 

Варіант 2 
 
1. Мотиваційна сфера особистості. 
2. Практичне використання змістовних теорій мотивації в управлінні. 
3. Розкрийте діяльність менеджера по мотивації колективу підлеглих на 

кожній стадії його формування і розвитку. Наведіть приклади із 
практики керівництва  організації. 

 
Варіант 3 

  
1. Еволюція мотиваційного менеджменту. 
2. Сучасні системи оплати праці. 
3. На прикладі організації проаналізуйте діяльність менеджерів по 

задоволенню основних потреб підлеглих (згідно теорії А.Маслоу). 
Розробіть пропозиції щодо її удосконалення. 

 
Варіант 4 
 
1. Проблеми мотивації робітників на підприємствах України. 
2. Етапи і елементи процесу мотивації. 
3. На прикладі  підприємства проаналізуйте діяльність менеджерів по 

мотивації колективу на основі використання елементів організаційної 
культури. Розробіть пропозиції щодо її удосконалення. 

 
Варіант 5 

 
1. Практичне використання процесійних теорій мотивації в управлінні. 
2. Елементи системи організації оплати праці. 
3. На прикладі  організації проаналізуйте особливості мотивації різних 

категорій працівників, наприклад: початківців, досвідчених робітників, 
жінок; лінійних менеджерів і функціональних спеціалістів. Розробіть 
пропозиції по її удосконаленню. 

 
 

 



  1122  

 
Варіант 6 

 
1. Вплив умов на робочому місці на мотивацію працівників. 
2. Особливості використання методів мотивації в різних країнах світу. 
3. На прикладі організації проаналізуйте дії менеджерів по мотивації на 

згуртування колективів підлеглих. Розробіть пропозиції щодо їх 
удосконалення. 

 
Варіант 7 

 
1. Аналіз сучасних концепцій мотивації. 
2. Методи мотивації в управлінні. 
3. На прикладі  організації проаналізуйте, як впливає на мотивацію 

персоналу система організації плати праці. Розробіть пропозиції щодо 
удосконалення системи оплати праці . 

 
Варіант 8 
 
1. Лідерство як передумова ефективної мотивації підлеглих. 
2. Вплив змісту праці на мотивацію робітників. 
3. На прикладі  організації проаналізуйте особливості управління 

винагородою робітників. Розробіть пропозиції по його удосконаленню. 
 

Варіант 9 
 

1. Влада як основа мотиваційного потенціалу менеджера. 
2. Мотиваційні характеристики особистості. 
3. Проаналізуйте особливості мотивації персоналу на підприємствах різних 

форм власності в Україні. 
 

Варіант 10 
 

1. Мотиваційний менеджмент як наука, його предмет, об’єкт, принципи, 
функції та методи. 

2. Мотиваційний аспект взаємодії людини і колективу. 
3. На прикладі  організації проаналізуйте особливості впливу на мотивацію 

працівників використання менеджерами різних стилів лідерства. 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

 Варіант контрольної роботи студент обирає за першою літерою прізвища 
(див. таблицю). 
 

Перша літера прізвища 
студента 

Номер варіанта контрольної роботи 

А, Б, В 1 
Г, Д, Є 2 
Ж, З, І 3 
Й, К, Л 4 
М, Н, О 5 
П, Р, С 6 
Т, У, Ф 7 
Х, Ц, Ч 8 
Ш, Щ 9 
Ю, Я 10 

 
 Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 
складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи 
студентів. 
 Мета контрольної роботи – закріпити та поглибити теоретичні знання, 
набуті у процесі вивчення курсу “Мотивація в менеджменті”, сформувати вміння 
самостійно працювати з навчальною спеціальною літературою, законодавчими 
актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень 
в організаціях. 
 Зміст роботи має відповідати плану і розкривати тему. 
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