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Назва дисципліни Система оцінювання та мотивації персоналу 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,  

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Викладачі дисципліни Капленко Галина Вікторівна – доцент кафедри економіки та публічного 

управління Львівського національного університету імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент  

Контактна інформація 

викладачів 

Halyna.kaplenko@lnu.edu.ua 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

щосереди, 15
00

-17
00

 год. (вул. Коперника, 3, ауд.408)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Viber, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу 

он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Сторінка курсу Сайт кафедри https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-

publichnoho-upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб розуміти сутність ділового 

адміністрування. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних 

концепцій мотивації та оцінювання персоналу, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для практичного використання мотивації та 

оцінювання персоналу в органах публічної влади та бізнес-структур.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Однією з основних цілей кадрової політики є вдосконалення процедури 

прийняття на роботу та просування по службі, інструментів 

оцінювання компетентностей кандидатів на посади на основі 

професійних заслуг та здобутків, а також запровадження нової 

процедури оцінювання та мотивації працівників для заохочення та 

відзначення результативної діяльності, визначення потреб у підвищенні 

кваліфікації тощо. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Система оцінювання та 

мотивації персоналу» є формування системи теоретичних і прикладних 

знань стосовно посилення трудової активності персоналу, покращення 

якісних показників роботи засобами сучасних методів матеріальної, 

трудової і статусної мотивації на засадах компетентнісного оцінювання 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Армстронг М. Оплата труда. Практическое руководство по построению 

оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала / М. 

Армстронг, Т. Стивене. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.  

2. Булеев И.П. Мотивация труда в промышленности: теория и практика. 

Институт экономики промышленности НАН Украины. – Донецк, 2012. – 337 

с.  

3. Вилюнас В. Психология развития мотивации.-СПб.:Речь, 2006. – 458 с.  

4. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка 

персонала. – К.: МАУП, 2002. – 246 с.  

5. Капленко Г.В.. Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Система 

оцінювання та мотивації персоналу» (для магістрів спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування) / Г.В. Капленко.; ЛНУ ім. І.Франка. 
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2020. – 121 с.  

6. Еськов А.Л. Мотивационный механизм в системе корпоративного 

менеджмента: проблемы и решения: Монография / НАН Украины. – Инт 

экон.пром-ти. – Донецк, 2005. – 390 с.  

7. Жилін О. І. Мотивація персоналу / О. І. Жилін. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2005. – 

132 с.  

8. Кір’ян Т. М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці/ Кір’ян 

Т. М. — К.: НДІ праці і зайнятості населення, 2008. — 416 с  

9. Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот, С. О. 

Цимбалюк. - К.: КНЕУ, 2011.  

10. Колот А. М. Мотивація персоналу: навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц. /А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. -К.: КНЕУ, 2009.  

11.Колот, А. М. Мотивація персоналу: підручник / А.М. Колот, С.О. 

Цимбалюк. — К. : КНЕУ, 2011. — 397 с.  

12. Куликов Г.Т. Мотивация труда наемных работников. Институт 

демографии и социальных исследований НАН Украины. – 2-е изд., перераб. – 

К.:, 2006. – 244 с. 16  

13. Лук'янченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Мотивація персоналу. – Донецк: 

ДонНУ, 2004. – 302 с.  

14.Милкович Дж. Т. Система вознаграждений и методы стимулирования 

персонала / Дж. Т. Милкович, Дж. М. Ньюман ; пер. с англ. - М. : Вершина, 

2005.  

15. Тимошенко И., Соснин А. Мотивация личности и человеческих ресурсов. 

– К.: Изд. Европ. Ун-та, 2002. – 576 с 

16. Воронович У.В. Мотиваційний моніторинг як умова ефективної мотивації 

персоналу/ У.В. Воронович. Концептуальні засади формування менеджменту 

в Україні. – К.: МАУП, 2007. — С.265–269.  

17. Гриньова В. М. Проблеми мотивації праці персоналу підприємства: 

[монографія] / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 

2007. – 184 с.  

18. Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та 

країни СС) : монографія / [А. М. Колот, Г. Т. Куліков, О. М. Поплавська та 

ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота і Г. Т. Кулікова. - К. : КНЕУ, 2008. 

19. Комплексно-наскрізна технологія оцінювання персоналу публічної 

служби : наук. розробка / В. М. Мартиненко, В. О. Євдокимов, Ю. Д. Древаль 

та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 48 с. 

20. Сучасна технологія оцінювання персоналу та кадрового потенціалу 

організації і її соціально-психологічний аспект : наук. розробка / авт. кол. : В. 

М. Мартиненко, Ю. Д. Древаль, Ю. В. Конотопцева та ін. – К. : НАДУ, 2013. – 

52 с. 

21. Дороніна М. С., Сасіна Л. О., Лугова В. М., Надьон Г. О. Механізм 19 

мотивації управлінського персоналу: наукове видання. Харків: АдвАтм , 2010. 

240 с. 

 

Інтернет ресурси  

1. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади http://www.kmu.gov.ua  

2. Офіційний портал Верховної Ради України. http://rada.gov.ua  

3. Сайт Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua  

4. Сайт Міністерства соціальної політики 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index  

5. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

6. Журнал «Управление персоналом – Украина», «Праця і зарплата» - 

http://www.hrd.com.ua  

7. Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению 

персоналом http://www.pro-personal.ru  

8. Сайт сообщества кадровиков http://hrliga.com  

9. Перелік інтернет-ресурсів для менеджерів з пероналу 

http://www.hrguide.com/HR/Web_Resources.htm  

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
http://www.management.com.ua/
http://www.hrd.com.ua/
http://www.pro-personal.ru/
http://hrliga.com/
http://www.hrguide.com/HR/Web_Resources.htm
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10. Міжнародна спільнота менеджерів з персоналу 

https://www.shrm.org/Pages/default.aspx 

11. Human Resource Management: HR for People Managers (online course) // 

https://www.coursera.org/specializations/human-resourcemanagement.  

12. Preparing to Manage Human Resources (online course) // 

https://www.coursera.org/learn/managing-human-resource s.  

13. Архипова, Н.И. Основы управления персоналом: краткий курс : учебное 

пособие / Н.И. Архипова, О.Л. Седова. -Москва: Проспект, 2016. -229 с.-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4436662  

14. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Компетентностный подход в управлении персоналом : учебно-практическое 

пособие / Е.А. Митрофанова, В.Г. Коновалова, О.Л. Белова ; под ред. А.Я. 

Кибанова. -Москва : Проспект, 2014. -67 с.-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2521199 

Обсяг курсу Всього 90 год (3 кредити системи ЄКТС). З них: 48 годин аудиторних 

занять: 32 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 42 години 

самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

РН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 

урядування та розвитку електронної демократії.  

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах 

соціальної відповідальності, правових та етичних норм.  

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, 

наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, 

соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.  

РН15. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, 

дотримуватися принципів безперервного розвитку та постійного 

самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних змін. 

РН18. Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, 

демонструвати знання методів і функцій HR-менеджменту, а також 

сучасних концепцій лідерства. 

РН19. Володіти прийомами розробки та впровадження вимог до посад, 

критеріїв відбору та закріплення персоналу. 

РН21. Дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в 

міжособистісних відносинах, розуміти і дотримуватися етичних 

цінностей, у тому числі у професійній діяльності, уміння 

використовувати невербальні засоби комунікації. 

РН22. Здійснювати оцінювання результатів діяльності персоналу в 

процесі його використання. 

Ключові слова Оцінювання, мотивація, управління, теорії мотивації, методи 

оцінювання, публічна служба, працівник. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано у СХЕМІ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру / письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Управлінські рішення», «Психологія», «Управління персоналом», 

«Стратегічне управління персоналом», «Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності», достатніх для сприйняття категоріального 

https://www.shrm.org/Pages/default.aspx
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апарату, розуміння наукових джерел з навчальної дисципліни. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, кейс-

методи.  

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення 

навчальної дисципліни не потребує використання спеціального 

програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і 

операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Ознайомитись із Положенням про контроль та оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка за посиланням  (https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). 
 

Критерії оцінювання 
5 

балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 

роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови відповідності 

виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту 

виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і 

самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не 

в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf
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Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при 

підсумковому семестровому контролі. 

3. Залік по модулю  

Критерії оцінювання  
15 

балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за 

окремими варіантами (дистанційно за умови дистанційної форми 

навчання). 

0 – 15 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором відповіді – 

тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь. Кожне правильно 

виконане завдання оцінюється в 0,25 бала 

5 

балів 

2. Другий рівень (завдання 21-25) – завдання з короткою 

відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал 

5 

балів 

3. Третій рівень (завдання 26-27) – завдання з розгорнутою 

відповіддю (повне обґрунтування відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. 

Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 2,5 балів 

5 

балів 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання  

Відмінно («11-15») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи 

аналізу. План роботи поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. 

Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає 

безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших 

творчих завдань. 

Добре («9-10») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Виконав ІНДЗ згідно вибраної теми.  

Задовільно («6-8») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Невчасно подав 

тему ІНДЗ до захисту.  

Незадовільно («4-5») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ 

виконана не по вибраній темі. 

Незадовільно («до 4») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі не 

виконано.  

 

5. Екзамен 
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Семестровий екзамен, як форма підсумкового контролю, є обов’язковим для 

всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 28 завдань, завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні 

питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є правильною. За 

кожне правильно виконане завдання студент одержує 0,3 бали (максимально 20  

0,3 = 6,0 балів).  

Другий рівень (завдання 21-26) – практичні завдання з декількома варіантами 

розв’язку. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 4 бали 

(максимально 6  4,0 = 24,0 бали).  

Третій рівень (завдання 27-28) – практичні завдання з повним обґрунтуванням і 

поясненням одержаних відповідей; розширений виклад відповіді на питання. 

Оцінювання завдань третього рівня проводиться за десятибальною системою 

(максимально 2  10,0 = 20,0 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів.  

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним розподілом:  

практичні заняття: максимальна кількість балів 20 

індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість балів 

15 

заліковий модуль: 15 балів.  

екзамен: 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної не доброчесності. Виявлення ознак академічної 

не доброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 
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Дуальна освіта: Навчальна дисципліна зараховується для здобувачів 

вищої освіти, які працюють за фахом і мають практичний досвід 

виконання робіт за темами навчальної дисципліни. У випадку участі в 

тренінгу (його повний опис) / написання тез для участі в наукових 

заходах (2 позиції) або статті у співавторстві з лектором за темами 

навчальної дисципліни – зараховується як індивідуальна науково-

дослідна робота. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до екзамену 1. Натуралістичний підхід. Заданість об’єкта дослідження.  

2. Системний підхід до діяльності. Дослідницьке мислення як основа 

організаційної структури мислення спеціаліста в системному підході 

діяльності.  

3. Акмеологічний підхід до мотивації та оцінки персоналу. 

4. Умови і фактори, що сприяють мотивації розвитку професіоналізму 

особистості та діяльності спеціаліста.  

5. Місце мотивації в системі соціально-трудових відносин і менеджменті 

персоналу. Мотивація персоналу як наука і сфера практичної діяльності.  

6. Предмет навчальної дисципліни “Мотивація та оцінка персоналу”, її 

структура, основні завдання.  

7. Потреби як ключова категорія навчальної дисципліни та провідна ланка 

мотивації персоналу, їх класифікація. Психологічні аспекти мотивації.  

8. Сутність і значення категорій: “мотив”, “інтерес”, “стимул”, 

“стимулювання”. Взаємозв’язок ключових категорій навчальної дисципліни.  

9. Рефлексія людини як механізму пізнання та самоуправління.  

10. Сучасні трактування сутності поняття “мотивація персоналу” та його 

складових. Мотиваційний механізм управління трудовою поведінкою.  

11. Мотивація праці як фактор ефективності трудової діяльності.  

12. Становлення і розвиток ринкових відносин, їх вплив на мотивацію 

персоналу.  

13. Поняття закону. Взаємозв’язок законів, принципів, цілей, методів 

мотивації.  

14. Закони управління, що діють у сфері мотивації людини.  

15. Соціально-психологічні закони поведінки.  

16. Закон традицій і звичаїв, вплив соціальних норм.  

17. Біопсихічні закони поведінки. Закон змагання. Антиципації. Вплив 

емоцій.  

18. Людина як біосоціальна, духовна, саморегулююча та автоматизована 

система.  

19. Потреби людини як активаційний початок діяльності.  

20. Інтелектуальні, чуттєві, дієві, само визначальні початки механізму 

саморозвитку людини.  

21. Психофізіологічні основи мотивації. Теорія домінанти та теорія 

функціональних систем як дві сторони процесу виникнення, формування та 

задоволення потреб.  

22. Соціально-економічні основи мотивації.  

23. Криза трудової мотивації як наслідок суб’єктивно-психологічного стану 

людей.  

24. Духовні основи мотивації. Духовність як сукупність внутрішніх засад 

людської активності. Ієрархічна система духовних стимулів людини.  

25. Загальна характеристика змістових теорій мотивації персоналу. 

26. Процесуальні теорії мотивації персоналу, загальна характеристика.  

27. Узагальнений погляд на теорії мотивації. Необхідність урахування 

національної культури, менталітету народу. Теорія “жорсткого 
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менеджменту”.  

28. Мотиваційний механізм активізації індивідуальної та групової поведінки 

членів трудового колективу.  

29. Стимулювання як розумне, систематичне, доцільне, послідовний вплив на 

працівника з метою активізації певних показників якості та інтенсивності 

його діяльності.  

30. Економічне, філософське, психологічне та соціологічні підходи до 

стимулювання праці. Механізм стимулювання.  

31. Самостимулювання життєдіяльності людини. Стимулювання та 

самостимулювання як функція управління та самоуправління під час 

вирішення завдань організаціями та окремою людиною в конкретній ситуації. 

Типи стимулів.  

32. Стимулювання праці робітників, зайнятих на виробництві, з обмеженими 

можливостями підвищення їхньої індивідуальної продуктивності.  

33. Організація преміювання персоналу за зниження трудомісткості та роботу 

за прогресивними нормами. Призначення, структура та мотивуюча роль 

одноразових премій і винагород.  

34. Особливості оплати і мотивації праці на малих підприємствах і в 

акціонерних товариствах.  

35. Матеріальне стимулювання персоналу в зарубіжних країнах: характерні 

особливості.  

36. Оцінка зарубіжного досвіду матеріального стимулювання персоналу, 

можливості та доцільність його використання в Україні.  

37. Доплати і надбавки як самостійні елементи заробітної плати і складові 

тарифної системи. Класифікація доплат і надбавок.  

38. Мотиваційна сфера особистості. Врахування у практичній діяльності 

домінуючих мотивів. Роль мотивів і прагнень у формуванні характеру.  

39. Основні форми мотивації, їх загальна характеристика.  

40. Характеристика матеріальних, трудових і статусних потреб і мотивів.  

41. Матеріальна мотивація праці: сутність, основні положення, значення.  

42. Фактори, що впливають на рівень матеріальної мотивації: загальна 

характеристика, механізм впливу та взаємозв’язку.  

43. Методологічні аспекти оцінки стану матеріальної мотивації в Україні. 

Основні напрями підвищення матеріальної мотивації трудової діяльності.  

44. Характеристика і значення трудової мотивації праці. Статусна мотивація 

праці: сутність, значення.  

45. Сутність мотиваційного моніторингу та його роль у підвищенні 

ефективності трудової діяльності.  

46. Фактори диференціації заробітної плати.  

47. Організаційно-економічний механізм забезпечення оптимальних 

співвідношень у рівнях і структурі заробітної плати.  

48. Взаємозв’язок елементів організації заробітної плати з мотивацією 

трудової діяльності.  

49. Тарифна система та її місце в мотиваційному механізмі. Нові підходи до 

побудови тарифних умов оплати праці.  

50. Мотивуюча роль нормування праці та основні шляхи його удосконалення.  

51. Оптимізація рівня і структури заробітної плати як фактор-мотиватор. 

Правила матеріального заохочення.  

52. Преміальне положення: структура, вимоги до побудови. “Технологія” 

розроблення преміального положення.  

53. Організація преміювання керівників, професіоналів, фахівців і робітників 

за основні результати діяльності.  

54. Зарубіжний і вітчизняний досвід застосування нетрадиційних методів 

матеріальної мотивації трудової діяльності.  

55. Методи владної мотивації примушення (укази, накази, розпорядження, 

директивні рішення).  

56. Методи безпосередньої мотивації праці (запевнення, агітація).  

57. Методи опосередкованого стимулювання праці (створення зовнішньої 



10 
 

ситуації, що спонукає особистість).  

58. Методи самомотивації (НЛП, метод Е. Куе, метод Н. Хілла, медитативний 

аутотренінг).  

59. Зміни у структурі мотивів як об’єктивна закономірність. Фактори 

трансформації потреб і мотивів і підвищення ролі нематеріальної мотивації. 

Повага до людини як провідна роль мотивації праці.  

60. Нетрадиційні методи матеріального стимулювання: зміст, мотивуюча 

роль.  

61. Нематеріальні методи посилення спонукання до праці.  

62. Взаємозв’язок і співвідношення матеріальних і нематеріальних мотивів на 

сучасному етапі.  

63. Системний характер мотиваційного механізму.  

64. Механізм мотивації продуктивної праці.  

65. Мотивація підприємництва. Мотиваційний механізм господарювання.  

66. Психотехнологічні механізми управління стовпотворінням, колективами, 

людиною.  

67. Особливості інформаційного впливу на людину.  

68. Правове забезпечення оцінок персоналу. Цілі системи оцінки персоналу в 

організації.  

69. Планування професійного розвитку кар’єри, професійного навчання, 

прийняття кадрових рішень.  

70. Види оцінок персоналу: продуктивність; особистісні якості; поведінка в 

екстремальних ситуаціях.  

71. Формальна та неформальна системи оцінки. Самооцінка як вид 

оцінювання.  

72. Зовнішня оцінка персоналу: оцінка з боку трудового колективу, керівника, 

безпосередніх споживачів результатів праці, колег по роботі.  

73. Поведінка керівників у процесі оцінювання персоналу. Особливості 

оцінки менеджерів.  

74. Сфера застосування результатів оцінювання персоналу.  

75. Загальна характеристика методів оцінювання керівників, професіоналів, 

фахівців і працівників.  

76. Атестація як метод оцінювання персоналу. Організація підготовки до 

атестації та процедура її проведення.  

77. Універсальна автоматизована система контролю виконання робіт як метод 

оцінювання управлінського персоналу.  

78. Визначення рівня організації виробництва, праці та управління і 

використання його в практиці оцінювання персоналу.  

79. Оцінка за методом рис. Оцінка на основі аналізу праці.  

80. Оцінка за результатами діяльності колективу. Цільовий метод оцінки. 

Суть оцінок, переваги і недоліки.  

81. Діагностична система оцінювання, загальна характеристика.  

82. Кваліметричний підхід до оцінки персоналу. Сутність, можливості та 

практика застосування.  

83. Можливість і необхідність використання зарубіжного досвіду оцінювання 

персоналу в Україні.  

84. Нетрадиційні методи атестації, загальна характеристика. 

85. Візуальна психодіагностика при оцінці персоналу.  

86. Умови і фактори, що сприяють мотивації розвитку професіоналізму 

особистості.  

87. Мотиваційні механізми активізації індивідуальної та групової поведінки 

членів трудового колективу.  

88. Цілі системи оцінки персоналу в організації. Види оцінок персоналу 

організації.  

89. Методи оцінки, що використовуються під час атестації персоналу.  

90. Акмеологічний тренінг у мотивації та оцінці персоналу. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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СХЕМА КУРСУ 
 
Тиж. Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1. Тема 1. Основні групи законів управління, які діють у сфері 

мотивації людини та пов'язані з оцінкою її діяльності 

Поняття особистості, її характерні риси. Поняття закону. Закони 

зворотного зв'язку, необхідного різноманіття; резонансного 

збудження систем; послідовності розвитку; зростання ентропії; 

відносності кумулятивного впливу зовнішніх впливів; зростаючої 

варіативності поведінки; інерційності; настанови; домінанти. 

Закони зв'язку з оточуючим середовищем: зрівноваження 

оточуючого середовища; адаптації. Закони комплексного впливу; 

позитивного результату; Госена. Соціально-психологічні закони 

поведінки, закони визначальної ролі традицій та звичаїв. Закон 

підпорядкування поведінки людини дії соціальних норм. 

Біопсихічні закони поведінки. Вплив емоцій на поведінку. Закон 

змагання. Феномен оцінки. 

Лекція 1,3,5,7,9,11 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

2. Тема 2. Психологічні, психофізіологічні та соціально-економічні 

основи мотивації. Мотивація праці як складова ринкових 

відносин. 

Зміст і взаємозв’язок категорій інтерес, мотив, стимул, 

стимулювання. Стійкі та ситуаційні чинники мотивації. Види 

мотивів. Компоненти процесу мотивації. Модель процесу 

мотивації. Типи мотивації. Дві основні стратегії забезпечення 

мотивації працівників: негативна (контрпродуктивна) і позитивна 

(продуктивна). Психофізіологічні основи мотивації. Теорія 

домінанти та теорія функціональних систем як сторони процесу 

виникнення, формування та задоволення потреб. Функціональна 

система П.К. Анохіна. Соціально-економічні основи мотивації. 

Криза трудової мотивації як наслідок суб'єктивнопсихологічного 

стану людей. 

Лекція 1,3,5,7,9,13 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

2. Тема 1. Основні групи законів управління, які діють у сфері 

мотивації людини та пов'язані з оцінкою її діяльності. 

Тема 2. Психологічні, психофізіологічні та соціально-економічні 

основи мотивації. Мотивація праці як складова ринкових 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з розкладом 
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відносин. 
3. Тема 3. Теоретичні основи мотивації. 

Класифікація сучасних теорій мотивації. Змістові та процесуальні 

теорії мотивації. Змістові теорії мотивації: ієрархії потреб Маслоу, 

набутих потреб Мак-Клелланда, двофакторна теорія Герцберга. 

Співставлення різних теорій потреб, їх застосування в практиці 

управління. Процесуальні теорії мотивації: очікувань, 

справедливості, їх застосування в практиці управління. Модель 

Портера - Лоулера. Мотивація та компенсація. Узагальнений погляд 

на теорії мотивації. 

Лекція 2,4,6,7,10,12 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

4. Тема 4. Формування компенсаційного пакету різних категорій 

персоналу. 

Фактори, які впливають на компенсаційну політику організації. 

Структура компенсаційного пакета. Підходи різних авторів і 

фахівців з управління персоналом щодо розгляду структури 

компенсаційного пакета. Основна заробітна плата, додаткова 

заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, інші 

матеріальні винагороди, що не належать до фонду заробітної плати, 

виплати з прибутку, нематеріальні винагороди і блага. 

Лекція 2,4,6,7,10,12 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

4. Тема 3. Теоретичні основи мотивації. 

Тема 4. Формування компенсаційного пакету різних категорій 

персоналу. 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з розкладом 

5. Тема 5. Методи управління мотивацією. 

Передумови економіки: потреби, ресурси. Мотивація, що базується 

на зацікавленості. Спрямованість мотивації на результат діяльності 

і на процес діяльності. Мотив досягнення успіху у власній 

діяльності. Методи примусової мотивації: укази, накази, 

розпорядження, дирекційні рішення. Методи безпосередньої 

мотивації: переконання, навіювання, зараження, агітація. Методи 

опосередкованого стимулювання праці: створення зовнішньої 

стимуляції, яка спонукає особистість. Сутність та функції 

стимулювання. Механізм стимулювання. 

Лекція 1,3,5,7,9 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

6. Тема 6. Матеріальна, трудова і статусна мотивація праці.  

Системи оплати праці. Заробітна плата, доплати, надбавки, премії 

та їх місце в мотиваційному механізмі Матеріальна, трудова і 

статусна мотивація праці. Характеристика основних елементів та 

підходів до побудови тарифних умов оплати праці. Довідник 

Лекція 1,3,5,7,9 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 
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кваліфікаційних характеристик професій, тарифні сітки й ставки, 

схеми посадових окладів. Сутність і переваги гнучких тарифних 

моделей оплати праці. 
6. Тема 5. Методи управління мотивацією. 

Тема 6. Матеріальна, трудова і статусна мотивація праці.  

 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з розкладом 

7. Тема 7. Нематеріальна мотивація персоналу: сутність, форми, 

тенденції розвитку. Підвищення ролі нематеріальної мотивації. 

Методи нематеріальної мотивації. Офіційне визнання заслуг 

працівників, зміна їх статусу. Залучення працівників до управління. 

Збагачення змістовності праці та створення умов для творчості. 

Покращення умов праці. 

Лекція 2,4,6,7,10,12 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

8. Тема 8. Мотиваційні механізми стратегічного менеджменту. 

Системний характер мотиваційного механізму. Мотивація 

персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації. 

Мотивація в системі управління персоналом, який здійснює 

інноваційну діяльність. Методи стимулювання творчої активності 

персоналу та продуктивної праці. Стратегічні підходи щодо 

розроблення Програм участі персоналу у прибутку компанії. 

Обмеження щодо застосування програм участі у прибутку. 

Характеристика окремих схем участі персоналу в прибутку. Схеми 

Скенлона, Ракера, Імпрошеар. 

Лекція 1,3,5,7,9 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

8. Тема 7. Нематеріальна мотивація персоналу: сутність, форми, 

тенденції розвитку. 

Тема 8. Мотиваційні механізми стратегічного менеджменту. 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з розкладом 

9. Тема 9. Функції, принципи, механізми та методи оцінки 

персоналу. 

 Цілі процесу оцінки персоналу в організації. Адміністративні цілі: 

підвищення по службі, перехід на іншу роботу; заохочення; 

покарання; припинення трудової угоди. Мотиваційна ціль. 

Інформаційна ціль — знання оцінки своєї праці. Стимулююча та 

орієнтуюча функції оцінки. Досвід оцінки персоналу в розвинених 

країнах. Специфіка оцінки праці менеджера. Механізми оцінок 

поведінки персоналу: трудова кар'єра, атестація, індивідуальне 

змагання. Види оцінок: оцінка продуктивності; особистісних 

якостей; стиля діяльності; професійних здібностей; якостей 

керівника; якостей поведінки в екстремальних ситуаціях та ін. 

Лекція 2,4,6,7,9,11 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 
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Формальні та неформальні системи оцінки. 

10. Тема 10. Технологія оцінювання посад і формування грейдів.  

Проектування основної заробітної плати з використанням грейдів 

Технологія оцінювання посад і формування грейдів. Проектування 

основної заробітної плати з використанням грейдів. Відмінності 

проектування основної заробітної плати з використанням грейдів 

від класичного тарифного нормування. Кваліфікаційні групи з 

оплати праці та грейди: спільне та відмінності. Етапи грейдового 

підходу до формування параметрів основної заробітної плати. 

Процедура і методи аналізу робіт. Опис посад. 

Лекція 2,4,6,7,9,11 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

10. Тема 9. Функції, принципи, механізми та методи оцінки 

персоналу. 

Тема 10. Технологія оцінювання посад і формування грейдів.  

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з розкладом 

11. Тема 11. Атестація персоналу. Мотиваційний моніторинг  

Соціальна оцінка людини. ”Я-концепція”. „Я-концепція” в 

структурі особистості”. Професійна „Я-концепція”. Ціль та 

завдання проведення атестації. Етапи проведення атестації: 

підготовчий; формування складу комісії; безпосередня атестація; 

заключний. Зміст діяльності на кожному етапі атестації. Методи 

оцінки, що застосовуються при атестації. Комбіновані методи: 

сумарних оцінок; заданих групувань; тестування. 

Лекція 4,7,9,10 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

12. Тема 11. Атестація персоналу. Мотиваційний моніторинг  

Дослідження конкурентоспроможності системи мотивації. Джерела 

інформації для дослідження конкурентоспроможності системи 

мотивації. Технології оцінювання мотиваційного профілю 

працівників. Аналіз біографічних даних працівників. Анкетування, 

тестування, інтерв'ю. Використання проективних, ситуаційних 

методик та технології лінгвістичного аналізу мови для визначення 

мотиваційного потенціалу працівника під час інтерв'ю. 

Використання результатів мотиваційного моніторингу для 

удосконалення чинної та під час проектування нової системи 

мотивації персоналу, удосконалення окремих функцій управління 

персоналом 

Лекція 3,4,7,9 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

12. Тема 11. Атестація персоналу. Мотиваційний моніторинг  

 

Семінарське 

заняття 

 Питання, 

управлінські 

Згідно з розкладом 



5 
 

Самостійна 

робота 

ситуації, кейси 

2 

13. Тема 12. Технології оцінювання персоналу у сфері публічного 

управління. Ефективне врядування: механізми реалізації і 

принципи оцінювання. 

Складові системи оцінювання персоналу у сфері публічної 

служби і їх взаємодія. Групи методів оцінювання результатів 

роботи публічних службовців. Методи оцінювання персоналу 

у сфері публічного управління як складова системи 

оцінювання персоналу. Належне врядування як 

загальносвітова цінність. Оцінювання доброчесності, 

прозорості та відкритості. 

Лекція 2,6,7,10,11,19,20 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

14. Тема 13. Нормативно-правове забезпечення оцінювання 

персоналу публічної служби 

Лекція 3,5,9,14,19,20 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

14. Тема 12. Технології оцінювання персоналу у сфері публічного 

управління. Ефективне врядування: механізми реалізації і 

принципи оцінювання. 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з розкладом 

15. Тема 14. Інноваційний підхід до удосконалення технології 

мотивації та оцінювання персоналу публічної служби. 

Кадрове планування. Відбір персоналу. Посадові інструкції. 

Інноваційні підходи у відборі кандидатів на вакантну посаду. 

Лекція 2,4,6,11,18,19,20 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

16. Тема 14. Інноваційний підхід до удосконалення технології 

мотивації та оцінювання персоналу публічної служби. 

Функції оцінювання персоналу на публічній службі та його функції. 

Наскрізна, комплексна технологія оцінювання персоналу публічної 

служби. Оцінювання потреби. Оцінювання наслідків. Кадровий 

моніторинг як інструмент оцінювання кадрового потенціалу 

організації 

Лекція 2,4,6,11,18,19,20 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з розкладом 

16. Заліковий модуль Семінарське 

заняття 

 Тестові 

завдання 

2 

Згідно з розкладом 

 
 

 


