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Вивчення навчальної дисципліни «Мотиваційний менеджмент» є процес мотивації та управління 
мотивацію персоналу у сучасних умовах функціонування організацій різних форм власності. 

Вивчення навчальної дисципліни «Мотиваційний менеджмент» є процес мотивації та управління 
мотивацію персоналу у сучасних умовах функціонування організацій різних форм власності.

Метою вивчення дисципліни є розширення та поглиблення знання в галузі основ теорії та практики 
мотиваційного менеджменту, формування умінь і навичок майбутніх фахівців щодо мотивації 
різних категорій працівників і колективів в практиці управління також взаємоузгоджуваність 
мотивації персоналу з його оцінюванням, знайомство з різноманітними методиками оцінювання 
персоналу. Основними цілями є розкриття теоретичних основ мотивації праці, детальний розгляд 
матеріальних, духовних, виробничо-побутових та соціальних елементів системи мотивації, аналіз 
мотиваційного потенціалу менеджера, засвоєння методик оцінювання персоналу, розкриття зв’язку 
оцінки працівника та оплати праці, вивчення практичного досвіду мотивації персоналу, нагромад-
женого в кращих вітчизняних та зарубіжних організаціях. 

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідер-
ства.
ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації
ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 
діяльності організації.
ПРН 14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, 
знаходити засоби до її нейтралізації.
ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

3 кредити ECTS / 90 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

2

3

Структура дисципліни6

Змістовий розділ 1. Значення мотиваціі

Тема 1. Природа мотивації 
та її роль в системі 
управління

11 2 81 12 2 10

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма
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Структура дисципліни6

Тема 2. Характеристика 
основних видів 
мотивації.

Тема 3. Аналіз еволюції 
концепцій мотивації.

Тема 5. Моделі та методи 
матеріального стимулю-
вання.

Змістовий розділ 2. Мотивація працівників

11 2 81 10 10

10 1 1 8 10 10

Тема 4. Моніторинг 
мотиваційного 
середовища.

10 1 1 8 10 10

Разом за змістовим 
розділом 1

Тема 6. Технології 
нематеріальної мотивації 
підлеглих.

10 2 62 212 10

10 2 2 6 10 10

42 6 4 32 42 2 40

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

1. Природа мотивації та її роль в системі управління.
2. Характеристика основних видів мотивації.
3. Аналіз еволюції концепцій мотивації.
4. Моніторинг мотиваційного середовища.
5. Моделі та методи матеріального стимулювання.
6. Технології нематеріальної мотивації підлеглих.
7. Мотивація різних категорій працівників.
8. Мотиваційні механізми коригування поведінки персоналу.
9. Мотиваційний потенціал менеджера.

Перелік обов’язкових завдань7

Тема 7. Мотивація 
різних категорій 
працівників.

10 2 2 6 8 8

Тема 8. Мотиваційні 
механізми коригування 
поведінки персоналу

9 1 2 6 10 8

Тема 9. Мотиваційний 
потенціал менеджера.

Разом за змістовим 
розділом 2

9 1 62 8 8

48 8 10 30 22

4

2

48 44

Усього 90 14 14 62 290 84
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1 семестр 8 семестр Так 4 курс Цикл професійної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

1. Сутність мотивації, її місце в системі управління, зв’язок з іншими функціями управління.
2. Зміст мотиваційного менеджменту як навчальної дисципліни, його предмет, об’єкт, структура, 
основні функції.
3. Зміст і основні завдання мотиваційного менеджменту як професійного виду діяльності.
4. Потреби як основа мотивації, їх види та властивості.
5. Стимули як елемент мотиваційного процесу, їх види, вплив на поведінку особистості.

Перелік вибіркових завдань8

8

10 Система оцінювання та вимоги10

Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується іспитом, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за іспит (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі іспиту проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни 
і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова оцінка у формі іспиту виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 100 
балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.  
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна (базова):
Колот А. М., Цимбалюк С.О. Мотиваційний менеджмент: підручник. Київ: КНЕУ, 2014. - 479 с. 
Методика дослідження особливостей психологічної готовності керівників освітніх організацій до 
діяльності в умовах змін; за наук. ред. О.І.Бондарчук. – Київ, 2014. - 148 с.
Мотивація персоналу. Методичні рекомендації для практичних занять для студентів напряму підготов-
ки «Менеджмент» / Воронько-Невіднича Т.В., Шупта І.М. Полтава: РВВ ПДАА, 2017. - 64 с.
Мотивація персоналу. Методичні рекомендації для практичних занять для студентів напряму підготов-
ки «Менеджмент» / Т.В.Воронько-Невіднича– Полтава: РВВ ПДАА, 2015. - 68 с. 
Перебийніс В.І. Формування доходів працівників підприємств: монографія / В.І.Перебийніс, Т.О.Сазо-
нова. – Полтав : ПУСКУ, 2008. – 265 с. 
Рульєв В.А., Гуткевич С.О., Мостенська Т.Л. Управління персоналом: навчальний посібник для студен-
тів ВНЗ. Київ : Кондор, 2012. - 310 с. 
Управління персоналом: навчальний посібник / Т.І.Балановська та ін. - Київ: ЦП "Компринт", 2015. – 
417 с. 

Допоміжна:
Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом : навч. посіб.. Київ: ВД «Професіонал», 2006. - 
512 с. 
Командний менеджмент: навч. посіб. / Аблязов Р.А., Пазурець Г.І., Дудаєва І.Б.; за ред. Р.А.Аблязова. 
Київ: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 352 с. 

Рекомендовані джерела інформації15
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Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12



Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.

До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16
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Мотивація персоналу. Методичні рекомендації для практичних занять для студентів напряму підго-
товки «Менеджмент» / Воронько-Невіднича Т.В., Шупта І.М. - Полтава: РВВ ПДАА, 2014. - 64 с. 
Мотивація персоналу. Методичні рекомендації для практичних занять для студентів напряму підго-
товки «Менеджмент» / Т.В.Воронько-Невіднича. - Полтава: РВВ ПДАА, 2015. - 68 с. 
Михайлова Л.І. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. - 248 с. 
Аблязов Р.А. Командний менеджмент: навч. посіб. / Аблязов Р.А., Пазурець Г.І., Дудаєва І.Б.; ред. 
Р.А.Аблязова. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 352 с. 
Балабанова Л.В. Управління персоналом: навч. посіб. / Л.В.Балабанова, О.В.Сардак. – К. : ВД «Про-
фесіонал», 2006. – 512 с.
Гавкалова Н.Л. Менеджмент персонала: учеб. пособ. / Н.Л.Гавкалова, Н С. Маркова. – 2-е изд., 
исправ. и доп. – Xарьков: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 304 с. 
Гайдученко С.О. Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 
курсу спеціальності 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування”)Харків : 
ХНУМГ, 2013. – 111 с. 
Гриньова В. М., Грузіна І. А. Проблеми мотивації праці персоналу підприємства : монографія. Харків 
: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2007. - 184 с.
Капустянський П. З. Мотивація праці персоналу сучасних організацій (організаційноуправлінський 
аспект): монографія. Київ: ІПК ДСЗУ, 2007. - 155 с. 
Михайлова Л.І. Управління персоналом: навч. посіб. / Л.І.Михайлова. – К.: Центр учбової літератури, 
2007. – 248 с. 
Слиньков В.Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда: практические рекомендации. Київ: 
Дакор, 2008. - 336 с. 
Управління персоналом: навч. посіб. / Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М., Шка-
нова О.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.

Інформаційні ресурси:
Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.
Сайт безкоштовних електронних підручників онлайн // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://pidru4niki.com.
Офіційний сайт студентської електронної бібліотеки «ЧИТАЛКА» // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://chitalka.info.
Офіційний сайт онлайн-бібліотеки освітньої та наукової літератури // Електронний ресурс. – Режим 
доступу: https://eduknigi.com.
Сайт електронної бібліотеки підручників // Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://studentam.kiev.ua. 
Биканова О. Мотивація праці як важливий чинник забезпечення ефективного управління персоналом 
підприємства // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://confcv.at.a/forum/53-482-1.

Рекомендовані джерела інформації15


