
1. Назва модуля: Мотивування персоналу 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.2.15_3 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 42 (в т.ч. лекції – 20 год., практичні – 22 год.) 
6. Лектор: Олійник Катерина Андріївна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 

знати: теоретико-методологічні основи мотивації персоналу організації; 
механізми дії законів управління при мотивації діяльності персоналу; · методи і 
технології мотивації персоналу; сучасні підходи до дослідження проблем 
мотивації персоналу; · існуючі теорії і моделі мотивації персоналу, способи 
активізації його індивідуальної і групової діяльності; мотиваційні механізми 
стратегічного управління персоналом.  

вміти: організовувати систему мотивації персоналу організації; 
використовувати методи й технології мотивації персоналу; виявляти і 
досліджувати фактори, що сприяють професійній мотивації розвитку персоналу; 
планувати й організовувати ефективну діяльність у процесі вирішення завдань 
мотивації персоналу організації. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка 
кореквізити: управління персоналом, стратегічний менеджмент, 

операційний менеджмент 
10. Зміст модуля: Основні поняття. Підходи до дослідження та організації 
мотивації персоналу. Закони управління, які діють у сфері мотивації 
персоналу. Персонал - суб’єкт і об’єкт мотивації та оцінки. Теоретичні 
основи мотивації персоналу. Мотивація діяльності персоналу. 
Стимулювання діяльності персоналу. Методи і технології мотивації 
персоналу. Мотиваційні механізми стратегічного управління мотивацією 
персоналу 
11. Рекомендована література: 

1. Менеджмент: підручник / Федоренко В. Г., Уткін О. Ф., Анін В. І. та ін. – К.: 
Алеута, 2008. – 652 с. 

2. Менеджмент і маркетинг: навч. посібник / За редакцією доктора екон. наук 
Аніна В. І. – К.: КНУБА, 2006. – 752 с. 

3. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: підручник / Мартиненко М. М. – К.: 
Каравела, 2005. – 494 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

науково-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (25%) – залік (теоретичні питання) 

14. Мова навчання: українська 
 
 


