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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Львівський інститут

Кафедра менеджменту, економіки та туризму

Назва дисципліни Мотиваційний менеджмент

Викладач (-і) Оліховська Марта Володимирівна

Портфоліо 

викладача (-ів)

http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu-

ekonomiky-ta-turyzmu/osobovyy-sklad/ken-dotsent-olikhovska-

marta-volodymyrivna/

Контактний тел. +38(098)-251-30-90

E-mail: olih.marta@gmail.com

Сторінка 

дисципліни на сайті 

http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu-

ekonomiky-ta-turyzmu/metodychne-zabezpechennya-navchalnykh-

dystsyplin-opp-menedzhment-2y-mahisterskyy-riven/vybirkovi/

motyvatsiynyy-menedzhment/

Консультації середа, 2 години, 15.50-16.30, ауд.202

1. Коротка анотація до дисципліни. Мотивація – це вибір мотивів для пояснення,

обґрунтування реальної трудової поведінки. Формування цих внутрішніх спонукальних

сил  є  змістом процесу  мотивації  трудової  діяльності.  Мотиви  виражаються  стійкими

потребами та інтересами. Мотивація – метод активізації зусиль персоналу підприємства

(організації), що спрямовані на підвищення результативності їх діяльності. Управління

мотивацією персоналу — найважливіше завдання сучасних менеджерів, від успішного

вирішення якого залежить ефективність діяльності очолюваних ними організацій. Тому

цей навчальний курс входить до курсу вибіркових дисциплін для магістрів МАУП.

2. Мета:  розширити  і  поглибити  знання  у  галузі  основ  теорії  та  практики

мотиваційного менеджменту; сформувати необхідні знання та інструменти для навичок

майбутніх менеджерів з мотивації різних категорій працівників і колективів у практиці

управління організації.

Завдання: усвідомлення  сутності  та  необхідності  мотивації,  ї   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

професійних мотиваційних теорій і особливостей їх застосування у практиці управління;

оволодіння  основними  методами  мотивації  різних  категорій  працівників,  управління

мотивацією колективу на різних стадіях його формування і розвитку

3. Формат курсу: денний (online)
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4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):

Табл.1

Компетентність
Ступінь сформованості

компетентності
Оцінювання

Здатність розв’язувати складні

задачі і проблеми у сфері 

менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог.

Повністю.

Співвідноситься з метою

курсу

Підсумкове (залік) у вигляді 

опитування, тестування та 

розв'язування практичних 

ситуацій

Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами освітньої

програми

Рубіжне у формі 

представлення тез доповідей 

на круглому столі

Здатність до спілкування з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності).

Частково, у процесі

виконання ситуаційних

завдань, передбачених

професійною діяльністю

за спеціалізацією

освітньої програми

Поточне у вигляді 

підготовки резюме і 

проведення співбесіди

Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій.

Частково, у процесі

виконання ситуаційних

завдань, передбачених

професійною діяльністю

за спеціалізацією

освітньої програми

Поточне у вигляді 

підготовки індивідуального 

завдання та його захист

Здатність мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами освітньої

програми

Поточне у формі 

колективних ділових ігор

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 
Повністю.

Співвідноситься з метою

курсу

Підсумкове (залік) у вигляді 

опитування, тестування та 

розвязування практичних 

ситуацій

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.

Частково, у процесі

виконання ситуаційних

завдань, передбачених

професійною діяльністю

за спеціалізацією

освітньої програми

Поточне у формі опитування

Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами освітньої

програми

Поточне у вигляді 

колективних ділових ігор
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цілей та міжнародних 

стандартів. 

Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, цілі 

та критерії, за якими 

організація визначає подальші 

напрями розвитку, розробляти 

і реалізовувати відповідні 

стратегії та плани. 

Повністю.

Співвідноситься з метою

курсу

Підсумкове (залік) у вигляді 

опитування, тестування та 

розвязування практичних 

ситуацій

Здатність до саморозвитку, 

навчання впродовж життя та 

ефективного 

самоменеджменту.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами освітньої

програми

Поточне у вигляді аудіо-

прослуховування виступів 

відомих та успіщних 

психологів

Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації. 

Повністю.

Співвідноситься з метою

курсу

Рубіжне у вигляді розв'язку 

ситуаційних вправ

Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління.

Частково, у процесі

виконання ситуаційних

завдань, передбачених

професійною діяльністю

за спеціалізацією

освітньої програми

Поточне у вигляді 

тестування та співбесіди 

(залік)

Здатність формувати лідерські 

якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами освітньої

програми

Поточне у виглядіт 

публічного виступу та його 

захисту під час обговорення

Здатність розробляти проекти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість. 

Повністю.

Співвідноситься з метою

курсу

Поточне у вигляді 

ознайомлення з бізнес-

планами організацій

Здатність використовувати 

психологічні технології 

роботи з персоналом.

Частково, у процесі

виконання ситуаційних

завдань, передбачених

професійною діяльністю

за спеціалізацією

освітньої програми

Поточне у вигляді перегляду

виступів успішних 

бізнесменів та обговорення в

групі пріоритетів фірми, 

зокрема у сфері співпраці з 

колективом

Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх 

реалізацію. 

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами освітньої

програми

Підсумкове (залік) у вигляді 

опитування, тестування та 

розв'язування практичних 

ситуацій

Здатність до управління 

організацією та її розвитком.
Повністю.

Співвідноситься з метою

курсу

Підсумкове (залік) у вигляді 

опитування, тестування та 

розв'язування практичних 

ситуацій

5. Тривалість  курсу.  120  годин  (4  кредити  ЄКТС),  з  них:  34  години  аудиторної

роботи; 86 годин – самостійної роботи. 

6. Статус дисципліни: вибіркова циклу професійної підготовки.
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7. Пререквізити:  Дисципліна  «Мотиваційний  менеджмент»  тісно  пов’язана  з

теоретичними  і  практичними  проблемами  менеджменту  соціології,  психології,

педагогіки та інших наук і спрямована на формування спеціаліста у сфері менеджменту і

бізнесу  який  володітиме  сучасними  методами  управління  мотивацією  персоналу.

Основою вивчення дисципліни є «Основи менеджменту», «Менеджмент», «Менеджмент

організацій».

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійні інформаційні

засоби.

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної самоіронії. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

-  Відпрацювання  пропущених  занять  можливе  під  час  самостійної  підготовки  та

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності.

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

10. Зміст  дисципліни:  Курс  складається  з  чотирьох  змістових  модулів.  Кожен

модуль, у свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин:

- Змістовий модуль 1 «Наукові основи мотиваційного менеджменту» (лекційні теми 1-

4, семінарські теми 1-3);

- Змістовий модуль 2 «Практика мотиваційного менеджменту» (лекційні теми 5-10,

семінарські тем 4-7).

11. Форми і методи навчання. 

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття,

консультації. 

При  викладанні  лекційного  матеріалу передбачено  поєднання  таких  форм  і

методів  навчання,  як  лекції-консультація,  письмова  програмована  лекція,  лекція  із

застосуванням техніки зворотного зв’язку.

1) лекція-консультація – наприклад, перша частина заняття проводиться у вигляді

лекції, в якій викладач відповідає на питання студентів, які виникли в ході попередньо-

пошукової роботи, доповнюючи і розвиваючи їх на свій розсуд; друга частина проходить

у  формі  відповідей  на  додаткові  запитання  студентів,  вільного  обміну  думками  і

завершується заключним словом лектора; 

2)  письмова  програмована  лекція –  викладач  сам  складає  і  пропонує  запитання

студентам; на підготовлені запитання викладач спочатку просить відповісти їх, а потім

проводить аналіз і обговорення неправильних відповідей.

3) лекція з застосуванням техніки зворотного зв’язку (якщо є технічна можливість)

– отримання даних від усієї групи студентів на поставлене запитання; 

Під  час  семінарських  занять передбачено  поєднання  таких  форм  і  методів

навчання як робота завдяки  ігровим технологіям, а саме проведення професійних ігор,

розробка  резюме  та  уявна  співбесіда  з  роботодавцем,  ауді-  та  відео-записи  з

прослуховуванням  психологів,  що  покращують  самомотивацію  працівників  у  фірмі,

розв'язання  ситуаційних  вправ,  а  також  проведення  семінару  генерації  ідей,

семінару-«круглого  стола»,  використовуючи  при  цьому   соціально-психологічний

тренінг.

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див.

рекомендовану  літературу),  під  час  занять  виконуєте  усні  та  письмові  завдання,

виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально,

моделюєте  поведінку  у  конкретних  професійних  ситуаціях.  Програмою  курсу

передбачено такі проекти: 
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Виступ за темою індивідуального завдання (тематика і критерії оцінювання див.:

Робоча програма дисципліни, п.п. 7.3.). 

- Виступ-інформування за темами семінарських занять.

12. Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень 

Вид діяльності студента
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Модуль 1 Модуль 2
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Відвідування лекцій 1 4 4 6 6

Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4

Робота на семінарському занятті 10 3 30 4 40

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 - - - -

Разом 67 80

Максимальна кількість балів:                               147

147:100=1,47. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,47 = загальна кількість 

балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Під час вивчення курсу виконуються 2 самостійні роботи (завдання до самостійної

роботи див.: Робоча програма дисципліни, п.п.7.2.). Критерії оцінювання:

- Креативність та творчий підхід до дослідження – 2 бала

- Відповідність вимогам оформлення та публічний захист– 3 бали.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських

та  практичних  заняттях  у  формі: колективних  ділових  ігор,  підготовки  резюме  і

проведення  співбесіди,  підготовки  індивідуального  завдання  та  його  захист,

представлення  тез  доповідей  на  круглому  столі,  опитування,  аудіо-прослуховування

виступів відомих та успіщних психологів, ознайомлення з бізнес-планами організацій,

перегляду  виступів  успішних  бізнесменів  та  обговорення  в  групі  пріоритетів  фірми,

зокрема у сфері співпраці з колективом тощо.

- Активність в колективі, участь в дискусіях – 3 бала;

- Використання  креативності  у  прийнятті  відповідних  рішень  при  розв'язанні

менеджерських завдань – 2 бала;

- Впевнені виступи та захисти наукових тез на публіці – 3 бали; 

- Правильна оцінка точок зору, джерел літератури– 2 бала; 

Максимальна кількість балів - 10 балів.
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Модульний  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення  блоків  змістових  модулів і

здійснюється у вигляді  виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі  опитування,

тестування  та  розв'язування  практичних  ситуацій,  представлення  тез  доповідей  на

круглому столі, розв'язку ситуаційних вправ тощо.

Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

- Правильність та швидкість відповіді студента – 10 балів

- Активність у розкриті та захисту наукової теми дослідження– 5 балів

- Актуальність та науковість авторських робіт – 5 балів

- Творчий підхід до дослідження та виконання вправ – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

Залік. Відбувається  у  формі  виконання групової  ділової  гри  «Прийняття

претендента  на  посаду  менеджера»  (Методологічні  рекомендації  до  проведення  й

оцінювання заліку див. Робоча програма дисципліни). 

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (див.:

Робоча програма дисципліни, п.п. 7.5).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59

FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з

можливістю

повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни
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18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):
1. Балабанова  Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Київ : Професіонал,

2010. 512 с.

2. Богиня Д. П., Семикіна M. B. Трудовий менталітет у системі мотивації праці.

Кіровоград : Поліграф-Терція, 2010. 122 с.

3. Занюк  С. С.  Мотивація  діяльності:  спонукання,  активність,  успіх.  Луцьк :

Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки, 1998. 124 с.

4. Захарчин  Г. М.,  Любомудрова  Н. П.  Формування  та  оцінювання  мотивації

управлінського персоналу підприємств і організацій : монографія. Львів : Вид-во Львів.

політехніки. 2015. 188 с.

Додаткова:
5. Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П., Винничук Р. О. Мотивування й розвиток

персоналу:  культурологічний  аспект :  монографія.  Львів :  Вид-во  Львів.  політехніки.

2015. 284 с.

6. Колот А. М. Мотивація стимулювання і оцінка персоналу : навч. посіб. Київ :

КНЕУ, 1998. 224 с.

7. Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник. Київ : КНЕУ, 2002. 337 с.

8. Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотиваційний менеджмент : підручник. Київ :

КНЕУ, 2014. 479 с.

9. Лютко О. М.  Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі  освіти :

посіб. для тренерів (викладачів) системи післядипломної освіти. Рівне : РОІППО, 2018.

180 .

10. Менеджмент  персоналу :  навч.  посіб.  /  В. М.  Данюк,  В. М.  Петюх,  С. О.

Цимбалюк та ін. ; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. Вид. 2-ге, без змін. Київ :

КНЕУ, 2006. 398 с.

11. Нижник В. М.,  Харун  О. А.  Механізм  мотивації  високопродуктивної  праці

персоналу підприємств : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2011. 210 с.

12. Базалійська Н. П.,  Казановська М. П. Стан системи мотивації персоналу на

вітчизняних підприємствах. Інноваційна економіка : наук.-виробн. Журн. 2013. № 5 (43).

С. 103-105.

13. Біліченко О. С.  Класичні  і  сучасні  моделі  мотивації  трудової  діяльності.

Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2012. № 4. С. 119-125.

14. Дороніна  М. С.,  Черкашина  Т. С.  Протиріччя  в  мотивації  управлінського

персоналу  промислових  підприємств.  Економіка  та  управління  підприємствами

машинобудівної галузі. 2013. № 1. С. 4-15.

15. Зеленько Г. І.,  Ганжурова Л. Ю.  Мотивація  як  чинник  підвищення

ефективності  праці  персоналу  підприємства.  Наукові  записки  НаУКМА.  2012.  Т. 133 :

економічні науки. С. 65-70.

16. Милько І. П.  Мотивація персоналу :  метод.  вказівки до самостійної  роботи.

Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2020. 69 с.

17. Польова  В. В.  Мотивація  як  фактор  підвищення  ефективності  трудової

поведінки  працівників.  Економіка.  Управління.  Інновації.  2014.  № 1.  URL :

http://nbuv.gov.ua/jpdf/eui_2014_1_90.pdf.

18. Ситник Н. І. Роль зовнішньої мотивації в забезпеченні креативно-інноваційної

діяльності  персоналу  сучасних  організацій.  Економіка  і  організація  управління.  2014.

№ 1-2. С. 269-275.

19. Baksalova,  O. M.  (2009).  Formuvannia efektyvnoi  systemy  motyvatsii  pratsi  na

pidpryiemstvi  [An effective system of labor motivation formation at  the enterprise].  Visnyk

Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. Bulletin of the Khmelnitsky

National University. Economic sciences, 6, Vol. 3, 194-197 [in Ukrainian].
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20. Bilichenko,  O. S.  (2012).  Klasychni  i  suchasni  modeli  motyvatsii  trudovoi

diialnosti  [Classical  and  modern  models  of  motivation  work].  Visnyk  ahrarnoyi  nauky

Prychornomoria – Journal of agricultural science of Black Sea, 4, 119-125 [in Ukrainian].

Електронні ресурси: 
21. Про  Етичний  кодекс  ученого  України.  URL :

www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-090415-2-0.pdf. 

22. Cite This for Me. URL : http://www.citethisforme.com/.

23. Maslow A. A  Theory  of  Human  Motivation.  Psychological  Review.  1943.

Vol. 50. № 4. P. 370-396.

24. McGregor D. The Human Side of Enterprise. N.Y. : McGraw-Hill, 1960. 256 р.

25. Porter L. W.,  Edward E.  Lawler  Managerial  Attitudes  and  Performance.

Homewood : Richard D. Irwin, 1968. 165 p.

26. Vroom  V.  H.  Work  and  motivation.  New  York  :  R.E.  Krieger  Publishing

Company,  1964.  331 p.  URL :

http://garfield.library.upenn.edu/classics1985/A1985AKX9100001.pdf.
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Разом: 120 год., з них 20 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 86 год.

Кількість балів

за семестр
147 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля
Наукові основи мотиваційного менеджменту

(67 балів)
Практика мотиваційного менеджменту

(80 балів)

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал) 8-9 (2 бали) 10 (1 бал)

Теми лекцій

Сутність і роль 

мотивації в 

управлінні

Мотиваційний 

процес.

Види 

мотивації 

Еволюція 

управління 

мотивацією 

Змістовні 

мотиваційні 

теорії.

Процесійні 

теорії 

мотивації.

Методи 

мотивації в 

управлінні.

Мотиваційний 

потенціал 

менеджера.

Мотивація 

колективів.

Семінарські

практичні
заняття

1 (10 балів) 2 (10 балів) 3 (10 балів) 4 (10 балів) 5 (10 балів) 6 (10 балів) 7 (10 балів)

Теми
семінарських

занять

Сутність і роль 

мотивації в 

управлінні

Мотиваційний 

процес.

Види мотивації.

Еволюція управління 

мотивацією.

Змістовні мотиваційні теорії.

Процесійні теорії мотивації.

Методи 

мотивації в 

управлінні.

Мотиваційний 

потенціал 

менеджера.

Мотивація 

колективів.

Самостійна
робота

5 балів 5 балів

Поточний

контроль

модульна контрольна робота №1

(25 балів)

модульна контрольна робота №2

(25 балів)

Виконання

ІНДЗ
30 балів

Підсумковий
контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 1,47


