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31. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  Відповідно до Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів “Мотивування персоналу” є нормативною навчальною дисципліною. Предметом навчальної дисципліни є потреби, мотиви, стимули, економічні й соціально-психологічні відносини як складові мотиваційного механізму трудової діяльності. Метою вивчення дисципліни “Мотивування персоналу” є формування системи знань у галузі посилення трудової активності персоналу, умінь і навичок поліпшення якісних показників роботи за допомогою сучасних методів матеріальної і соціально-психологічної мотивації. Основними завданнями навчальної дисципліни є здобуття студентами стійких сучасних знань з теорії мотивування персоналу, формування у них навичок і вмінь самостійно аналізувати стан мотивації персоналу та розробляти науково-практичні рекомендації щодо її посилення; розвиток самостійності та відповідальності в обґрунтуванні та прийнятті рішень мотиваційного менеджменту. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - основні поняття мотивування персоналу та взаємозв’язки між ними; - зміст основних мотиваційних теорій; - форми і системи оплати праці, умови та особливості їх застосування; - особливості матеріального стимулювання у вітчизняній та зарубіжній практиці мотивування персоналу; - види премій, умови та показники преміювання, особливості функціонування систем преміювання; - види доплат і надбавок до заробітної плати, доцільність їх встановлення; - особливості соціально-психологічного мотивування персоналу; - методи оцінювання персоналу та особливості його проведення; вміти:  - підбирати необхідні стимули залежно від встановлених потреб працівників та цілей підприємства; 

       

      



 

 

4- здійснювати вибір ефективних систем оплати праці залежно від конкретних умов виконання робіт та розраховувати розмір заробітної плати відповідно до обраної системи; - пропонувати шляхи та розробляти заходи удосконалення матеріального стимулювання працівників; - формувати системи премій, доплат і надбавок для різних категорій працівників; - розробляти заходи нематеріального мотивування персоналу відповідно до потреб працівників, цілей та можливостей підприємства; - здійснювати оцінювання персоналу за існуючими методиками та пропонувати шляхи їх удосконалення; - розробляти системи оцінювання працівників. Програмний матеріал теоретичного курсу рекомендується вивчати в порядку, передбаченому методичними рекомендаціями.  2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ.  ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМАМИ  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ  Тема 1. Мотивування персоналу: основні поняття Тлумачення та взаємозв’язок понять “потреба”, “мотив”, “стимул”. Класифікація потреб за різними ознаками. Класифікація стимулів за різними ознаками. Особливості мотивації як системи і як процесу. Зв’язок між поняттями “мотивування (мотивація)” та “стимулювання”. Принципи стимулювання.  Питання для самоконтролю 
� Дайте тлумачення понять “потреби”, “мотиви”, “стимули”. Охарактеризуйте зв’язок між цими поняттями. 
� Розкрийте сутність поняття “потреба”. Охарактеризуйте види потреб відповідно до класифікацій за різними ознаками. Наведіть відповідні приклади. 
� Розкрийте сутність поняття “стимул”. Охарактеризуйте види стимулів відповідно до класифікацій за різними ознаками. Наведіть відповідні приклади. 

       

      



 

 

5
� Дайте тлумачення понять “мотивація (мотивування) персоналу”, “стимулювання персоналу”. Охарактеризуйте особливості мотивації як системи і як процесу. 
� Які Ви знаєте принципи організації системи стимулювання? Розкрийте їх сутність.  Тема 2. Змістовні теорії мотивації Загальна характеристика змістовних теорій мотивації. Ієрархія потреб А.Маслоу. Теорія ERG К.Альдерфера. Теорія набутих потреб Д.Мак-Клелланда. Двофакторна теорія Ф.Герцберга. Порівняльний аналіз змістовних теорій мотивації.  Питання для самоконтролю 
� Розкрийте зміст мотиваційної теорії А.Маслоу. В чому, на Вашу думку, полягають переваги та недоліки даної моделі? 
� Розкрийте зміст теорії ERG К.Альдерфера та порівняйте з ієрархією потреб А.Маслоу. 
� Розкрийте зміст двофакторної теорії Ф.Герцберга. Чи існує зв'язок теорії Ф.Герцберга з пірамідою А.Маслоу? Дайте необхідні пояснення.  
� Розкрийте зміст теорії набутих потреб Д.Мак-Клелланда та порівняйте її з іншими, відомими Вам, змістовними теоріями мотивації. 
� Дайте загальну характеристику змістовних теорій мотивації.   Практичні вправи та завдання 
� Яким чином відображається вплив кожної групи потреб на діях та вчинках працівника? Яким чином доцільно мотивувати людей, для яких на даний момент актуальними є конкретні потреби? 
� За темами 1-2 До яких груп (за різними класифікаціями) можна віднести такі стимули, і які потреби вони здатні задовольнити:  - грамота; - премія; - безкоштовні обіди у їдальні підприємства; - належні санітарно-гігієнічні умови праці; - участь у прийнятті управлінських рішень на підприємстві чи в структурному підрозділі; - безкоштовна путівка на відпочинок, надана підприємством; 

       

      



 

 

6- гнучкий графік робочого часу; - корпоративна новорічна вечірка; - робоче місце в неопалюваному приміщенні; - відвідування гуртків, секцій, клубів за інтересами за межами підприємства; - направлення на стажування за кордон; - заробітна плата? До яких груп можна віднести кожну з цих потреб за різними теоріями мотивації? Обґрунтуйте відповідь.  Тема 3. Процесійні теорії мотивації Загальна характеристика процесійних теорій мотивації. Теорія очікувань В.Врума. Теорія справедливості С.Адамса. Комплексна модель Портера-Лоулера. Теорія постановки цілей Лока. Теорії „X” та „Y” Д.Макгрегора. Теорія „Z” У.Оучі.  Питання для самоконтролю 
� Розкрийте зміст теорії очікувань В.Врума. Які можливості її практичного застосування? Наведіть приклади. 
� Розкрийте зміст теорії справедливості С.Адамса. Які можливості її практичного застосування? Наведіть приклади. 
� Розкрийте зміст комплексної моделі Портера-Лоулера. Чи існує взаємозв’язок між цією теорією та теоріями очікувань і справедливості? Дайте необхідні пояснення. 
� Дайте загальну характеристику процесійних теорій мотивації.   Тема 4. Матеріальна, трудова і статусна мотивація персоналу Матеріальна мотивація. Чинники матеріальної мотивації. Поняття трудової і статусної мотивації. Питання для самоконтролю 
� Що розуміють під матеріальною, трудовою і статусною мотивацією? 
� Від яких чинників залежить структура мотивів працівника? Охарактеризуйте їхній вплив на процес мотивування персоналу. 
� Від яких чинників залежить сила впливу на працівника матеріальних мотивів? Охарактеризуйте особливості дії цих чинників на процес мотивування персоналу.  

       

      



 

 

7Завдання для самостійної роботи. 
� Назвіть і охарактеризуйте чинники диференціації доходів населення. Яка особливість їх дії на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки? Дайте необхідні пояснення, підтвердивши відповідними результатами досліджень і статистичними даними.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  МАТЕРІАЛЬНЕ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ  Тема 5. Заробітна плата, її місце в мотиваційному механізмі Сутність заробітної плати як економічної категорії, елемента ринку праці, винагороди і доходу працівника, витрат роботодавця. Функції заробітної плати. Принципи організації оплати праці. Державне і договірне регулювання заробітної плати. Мінімальна заробітна плата. Тарифна система оплати праці та її складові. Традиційний підхід до побудови тарифної системи. Гнучкий тариф. «Вилкова» модель оплати праці. Особливості запровадження і застосування єдиної тарифної сітки.  Питання для самоконтролю 
� Розкрийте сутність заробітної плати як економічної категорії, елемента ринку праці, винагороди і доходу працівника, витрат роботодавця.  
� Яких принципів необхідно дотримуватися при організації оплати праці? 
� Перерахуйте та охарактеризуйте основні функції заробітної плати.  
� Яким чином держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств різних форм власності? 
� Що таке мінімальна заробітна плата? Яким органом державної влади встановлюється розмір мінімальної заробітної плати? Від чого має залежати розмір мінімальної заробітної плати? Який розмір мінімальної заробітної плати діє на даний момент в Україні? 
� Чим визначається структура заробітної плати? Які виплати відносяться до основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат? 
� Охарактеризуйте роль заробітної плати в системі мотивації персоналу. 

       

      



 

 

8
� Перерахуйте та охарактеризуйте основні складові тарифної системи оплати праці. В чому, на Вашу думку, полягає мотивуючий характер тарифної оплати праці? 
� Дайте визначення понять “якість праці”, “кваліфікація працівника”, “проста праця”, “редукція праці”. Поясніть зв’язок між цими поняттями. 
� Дайте визначення понять “тарифна ставка”, “посадовий оклад”, “тарифна сітка”, “схема посадових окладів”, “тарифно-кваліфікаційні характеристики”. Що характеризують такі величини, як “тарифний коефіцієнт” і “тарифний діапазон”? Від чого залежить розмір тарифної ставки працівника при традиційному підході до побудови тарифної сітки? 
� В чому особливість «вилкової» моделі оплати праці? 
� Охарактеризуйте такі нетрадиційні підходи до формування тарифної системи, як застосування гнучкого тарифу та запровадження єдиної тарифної сітки. В чому полягає їх мотиваційний характер на відміну від традиційного підходу до побудови тарифної системи?  Практичні вправи та завдання 
� 5.1. Розрахувати тарифну сітку для: а) нормальних умов праці;     б) шкідливих умов праці на основі таких вихідних даних: - тарифна ставка робітника 1-го розряду на підприємстві на 20% вища від гарантованого державою погодинного розміру мінімальної заробітної плати; - корисний фонд робочого часу – 160 год/місяць; - тарифні ставки при важких та шкідливих умовах праці на 8% вищі ніж при нормальних умовах праці; - тарифні коефіцієнти: Тарифний розряд 1 2 3 4 5 6 7 8 Тарифний коефіцієнт 1,0 1,1 1,35 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4  
� 5.2. Розрахувати годинні тарифні ставки робітників на IV квартал поточного року:  а) за традиційною тарифною системою;  б) за системою контрольованого денного виробітку  на основі таких вихідних даних: 

       

      



 

 

9Робітники Розряд Норма виробітку в       ІІІ кварталі, шт Фактичний середній виробіток в ІІІ кварталі, шт А 6 46 40 Б 5 52 52 В 4 48 55 Г 3 59 59 Д 2 60 53 Розмір годинної тарифної ставки робітника 1-го розряду на підприємстві встановлено на рівні 110% гарантованого державою погодинного розміру мінімальної заробітної плати. Тарифні коефіцієнти: Тарифний розряд 1 2 3 4 5 6 Тарифний коефіцієнт 1,00 1,09 1,2 1,35 1,55 1,81 Зробити висновки щодо розрахунку тарифних ставок робітникам за традиційним і альтернативним підходом.  
� 5.3. У квітні минулого року підприємство уклало з генеральним директором контракт, у якому встановлено розмір базового посадового окладу на наступний рік на рівні 10100 грн. Контрактом також передбачена шкала збільшення/зменшення посадового окладу залежно від зміни рівня рентабельності: Збільшення/зменшення рівня рентабельності у поточному кварталі порівняно з попереднім, % Збільшення/зменшення посадового окладу, % від 2,1 до 4,0 2 від 4,1 до 7,0 4 від 7,1 до 11,0 6 від 11,1 до 16,0 8 понад 16,0 10 Розрахувати посадовий оклад генерального директора на ІІІ квартал поточного року, якщо рівень рентабельності: 

� у ІІ кварталі минулого року зріс на 1,2% порівняно з І кварталом; 
� у ІІІ кварталі минулого року зменшився на 3,7% порівняно з ІІ кварталом; 
� у IV кварталі минулого року зріс на 2,8% порівняно з ІІІ кварталом; 
� у І кварталі поточного року зріс на 3,7% порівняно з IV кварталом минулого року; 
� у ІІ кварталі поточного року зріс на 7,3% порівняно з І кварталом. 

       

      



 

 

10 
� 5.4. У березні фірма уклала з генеральним директором контракт, у якому встановлено розмір базового посадового окладу на рівні         9500 грн. Контрактом передбачені також нормативи щомісячного збільшення (зменшення) посадового окладу залежно від зростання (зниження) прибутку: зростання (зниження)  прибутку у поточному місяці порівняно з попереднім: збільшення (зменшення)посадового окладу за кожен 1% зростання (зниження) прибутку на: до 3% включно 0,5% від 3% до 5% включно 1,0% від 5% до 10% включно 2,0% більше 10% 3,0% Визначити розмір посадового окладу генерального директора у серпні того ж року, якщо прибуток порівняно з попереднім місяцем: у квітні збільшився на 2,1%; у травні збільшився на 3,3%, у червні зменшився на 3,9%, у липні збільшився на 1,5%.  Тема 6. Мотивуюча роль систем оплати праці. Нетрадиційні методи матеріального стимулювання Традиційні тарифні системи оплати праці (в межах почасової і відрядної форм заробітної плати). Зарубіжний досвід мотивування: системи заробітної плати, які поєднують елементи почасової і відрядної оплати; комісійна система оплати праці; системи участі персоналу в результатах діяльності підприємства.  Питання для самоконтролю 
� Які форми тарифної оплати праці традиційно існують на підприємствах України? Які системи застосовуються в межах цих форм? Дайте коротку характеристику кожної з тарифних систем оплати праці та їх можливостей щодо стимулювання персоналу. 
� Що є мірою праці при почасовій формі заробітної плати? За яких умов доцільно застосовувати цю форму оплати праці? В чому полягає її мотивуючий характер? 
� Що є мірою праці при відрядній формі заробітної плати? Визначте умови, необхідні для застосування цієї форми оплати праці. Що таке одинична відрядна розцінка? Чи потрібно для її розрахунку знати певні норми праці? Які саме? 
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� Порівняйте між собою відрядну та почасову форму оплати праці щодо їхніх преваг, недоліків та можливостей застосування. Яка система оплати праці, на Вашу думку, найкраще стимулює працівників до підвищення продуктивності праці? Обґрунтуйте відповідь. 
� Охарактеризуйте систему оплати праці Ф.Тейлора. Яка її роль в розвитку організації оплати праці? 
� Охарактеризуйте основні системи заробітної плати, які поєднують елементи почасової і відрядної оплати праці. В яких випадках доцільне їх застосування? В чому полягає їх мотиваційний характер? 
� Що Ви знаєте про комісійну оплату праці? Охарактеризуйте особливості її застосування та роль в системі мотивації персоналу. 
� Розкрийте сутність таких безтарифних систем оплати праці, як система участі в доходах підприємства, система участі в прибутках підприємства, система участі в акційному капіталі. Охарактеризуйте особливості їх застосування та роль в системі мотивації персоналу. Які можливості їх застосування на вітчизняних підприємствах?  Практичні вправи та завдання 
� 6.1. Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт: Назва деталі Кількість виготовлених деталей, шт. Розряд роботи Норма часу на деталь, хв. М-1 226 4  24,0 М-2 830  3  6,0  Тарифна ставка для 1-го розряду: 12,00 грн/н-год.  Тарифні коефіцієнти: Тарифний розряд 1 2 3 4 5 6 Тарифний коефіцієнт 1,0 1,09 1,21 1,35 1,54 1,8  
� 6.2. Розрахувати і порівняти тарифну заробітну плату за робочий день для І і ІІ робітника при почасовій та відрядній формах оплати праці.   

       

      



 

 

12№ п/п Показники праці Робітники І ІІ 1. Фактичні затрати робочого часу, год 8 8 2. Кількість виготовленої продукції, шт/день 17 20 3. Норма часу на виготовлення одиниці продукції, н-год/шт 0,5 4. Годинна тарифна ставка – при по часовій оплаті, грн/год – при відрядній оплаті, грн/н-год  18,50 20,05  
� 6.3. За наведеними даними розрахувати тарифну заробітну плату робітників за місяць при відрядній оплаті праці. № п/п Показники праці Робітники І ІІ 1. Кваліфікаційний розряд робітника і робіт 3 5 2. Кількість виготовленої продукції за місяць, шт: А В С D 

 100 270 0 0 
 0 0 100 400 3. Тарифний коефіцієнт 1,25 1,50 4. Норми часу на одиницю продукції, н-год/шт: А В С D 

 0,2 0,5 0,4 0,3 5. Тарифна ставка 1-го розряду, грн/н-год  12,50  
� 6.4. Робітник перебуває на відрядно-прогресивній системі оплати праці. Розмір тарифної ставки – 14,70 грн/н-год. Відпрацьовано 165 годин та виготовлено 380 одиниць якісної продукції при нормі часу 0,5 н-год/шт. Вихідний рівень виконання норм, з якого починається збільшення відрядної розцінки, – 110%. При одноступеневій шкалі відрядна розцінка зростає на 35%. Розрахувати розмір заробітної плати.  
� 6.5. Робітник перебуває на відрядно-прогресивній системі оплати праці. Розмір тарифної ставки – 12,50 грн/н-год. Відпрацьовано 166 годин та виготовлено 328 одиниць якісної продукції при нормі часу 0,5 н-год/од. Вихідний рівень виконання норм, з якого починається збільшення відрядної розцінки, – 100%. При одноступеневій шкалі відрядна розцінка зростає на 50%. Розрахувати розмір заробітної плати. 
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� 6.6. Слюсар-ремонтник, заробітна плата якого нараховується за непрямою відрядною системою оплати праці, обслуговує двох основних робітників. Його денна тарифна ставка – 62,80 грн. Змінна норма виробітку першого та другого основних робітників, що він їх обслуговує, становить, відповідно, 14 і 16 виробів. Фактично основними робітниками виготовлено за місяць, відповідно, 400 і 500 одиниць продукції. Визначити непряму одиничну відрядну розцінку і відрядний заробіток слюсаря-ремонтника за місяць.  
� 6.7. Слюсар-наладчик із денною тарифною ставкою 60,60 грн обслуговує два штампувальних преси. Перший прес мав завдання за 168 годин роботи відштампувати 1000 штук виробів, але через технічні неполадки фактично виготовив 970 штук. Другий прес за цей же період фактично виробив 2150 штук виробів при завданні 2000 штук. Тривалість зміни – 8 годин. Визначити непрямий відрядний заробіток слюсаря-наладчика за відпрацьований час.  Тема 7. Доплати і надбавки до заробітної плати. Організація преміювання персоналу Сутність доплат і надбавок та їх відмінність від тарифу. Види доплат і надбавок. Умови та показники преміювання. Вимоги до розробки систем преміювання. Індивідуальне і колективне преміювання працівників. Особливості вибору умов та показників преміювання для різних категорій персоналу.  Питання для самоконтролю 
� Охарактеризуйте роль надбавок і доплат до заробітної плати в системі мотивації персоналу. Наведіть конкретні приклади. 
� Охарактеризуйте роль премій в системі мотивації персоналу.  
� Що таке умови і показники преміювання?  
� Які існують вимоги до розробки систем преміювання?  
� Визначте умови та показники, на основі яких доцільно преміювати робітників різних категорій.  
� Запропонуйте систему показників преміювання працівників на конкретних посадах професіоналів, фахівців, керівників та технічних службовців підприємства чи установи конкретного виду економічної діяльності. 
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� В чому полягають особливості індивідуального і колективного преміювання працівників?  
� Охарактеризуйте поняття «коефіцієнт трудової участі». Яким чином і для чого він встановлюється? 
� Які існують види одноразових винагород? В чому полягає особливість їх нарахування та виплати. Охарактеризуйте їх роль в системі мотивації персоналу. 
� В якому вигляді може встановлюватися розмір премії? Що є базою для нарахування премії? 
� В яких внутрішніх документах визначається порядок преміювання працівників в конкретній організації?  Практичні вправи та завдання 
� 7.1. Робітник-почасовик 4-го розряду відпрацював 158 год, виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10% тарифної заробітної плати, зекономив матеріалів на суму 750 грн (розмір премії становить 8% від вартості зекономлених матеріалів), протягом трьох змін (тривалість зміни – 8 годин) був задіяний на роботах зі шкідливими умовами (доплата в розмірі 12% тарифної ставки). Тарифна ставка 1-го розряду – 12,60 грн/год. Тарифні коефіцієнти: Тарифний розряд 1 2 3 4 5 6 Тарифний коефіцієнт 1,0 1,09 1,21 1,35 1,54 1,8 Визначити розмір усіх доплат та загальну суму заробітної плати робітника.  
� 7.2. Розрахувати заробітну плату за місяць робітника 5-го тарифного розряду за умови застосування почасово-преміальної системи оплати праці, якщо: - годинна тарифна ставка за 5-м тарифним розрядом становить 20,30 грн/год;  - фактично відпрацьовано за місяць 161 годину; - норма виробітку за зміну (7 годин) - 20 виробів; за місяць працівник виготовив 465 виробів належної якості; - встановлено доплату у розмірі 4% тарифної ставки за роботу у шкідливих умовах праці; - за перевиконання плану виробництва продукції понад 100% передбачено виплату премії у розмірі 10% тарифної заробітної плати. 
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� 7.3. Робітник перебуває на відрядно-преміальній системі оплати праці. Відпрацював 170 годин і виготовив 1200 од. продукції. Норма часу на одиницю продукції – 0,15 н-год, годинна тарифна ставка – 14,25 грн/н-год.  Положенням про оплату праці на підприємстві передбачена премія за покращення якості продукції, яка виплачується лише в разі виконання робітником 100% норми виробітку:  - за виконання завдання (збільшення кількості продукції, зданої з першого подання) – у розмірі 10%;  - за кожен відсоток перевиконання завдання понад 100% – 1,5% тарифного заробітку.  Рівень виконання робітником завдання, яке є умовою преміювання (покращення якості продукції), становить 103%.  
� 7.4. Визначити розмір заробітної плати економіста планового відділу (посадовий оклад – 2600 грн) за місяць. З 22 робочих днів за графіком він відпрацював 20 днів (два дні знаходився у неоплачуваній відпустці). Але у святковий день виходив на роботу через виробничу необхідність (без надання додаткового дня відпочинку). Надбавка за вислугу років — 10% тарифної заробітної плати.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  НЕМАТЕРІАЛЬНЕ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ.  ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ   Тема 8. Соціально-психологічна мотивація персоналу Умови праці, режим праці та відпочинку, залучення персоналу до формування цілей і прийняття управлінських рішень, регулювання робочого часу та заохочення вільним часом, планування кар’єри, інші соціально-психологічні чинники мотивації персоналу та їх вплив на ієрархію людських потреб.  Питання для самоконтролю 
� Охарактеризуйте особливості соціально-психологічної мотивації персоналу. Наведіть приклади можливих соціально-психологічних стимулів та охарактеризуйте особливості їхнього впливу на систему мотивів/потреб працівника. 
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� Дайте детальну характеристику: 
� планування кар’єри як чинника нематеріального стимулювання персоналу; 
� партисипативного управління як чинника нематеріального стимулювання персоналу; 
� регулювання робочого часу та заохочення вільним часом як чинників нематеріального стимулювання персоналу.  Практичні вправи та завдання 
� За темами 1-8. Запропонуйте систему стимулів, яку на даний момент доцільно застосувати до працівника, для якого найбільш актуальною є потреба: - самостійно приймати рішення на власному робочому місці; - визнання результатів власної праці; - безпеки в процесі праці; - спілкування з іншими людьми; - впевненості у задоволенні своїх фізіологічних потреб в майбутньому; - працювати в не запиленому приміщенні; - відпочинку; - керувати діями інших людей; - житла; - визнання як висококваліфікованого фахівця; - вираження винахідницьких здібностей; - моральної підтримки? До яких груп відносяться дані потреби відповідно до різних теорій мотивації? До яких груп (за різними класифікаціями) належать запропоновані Вами стимули?  Тема 9. Оцінювання персоналу та його мотивуюча роль Сутність та завдання оцінювання персоналу. Самооцінка і зовнішня оцінка працівника. Функції оцінювання персоналу. Принципи оцінювання персоналу. Можливості використання результатів оцінювання з метою мотивації персоналу.  Питання для самоконтролю 
� В чому полягає сутність і мотивуюча роль оцінювання персоналу?  
� Які функції може виконувати оцінювання персоналу?  
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� В чому полягає відмінність між самооцінкою і зовнішньою оцінкою працівника? 
� На основі яких принципів повинно здійснюватися оцінювання персоналу?  Тема 10. Методи оцінювання персоналу Комплексна оцінка персоналу на основі застосування системи балів. Оцінювання персоналу за досягненням поставлених цілей. Соціально-психологічна оцінка керівників і професіоналів. Атестація працівників. Інші методи оцінювання працівників.  Питання для самоконтролю 
� Які існують методи збирання інформації для оцінювання персоналу? 
� Які Ви знаєте методи оцінювання персоналу? 
� В чому відмінність між об’єктивними та суб’єктивними методами оцінювання персоналу? Наведіть приклади цих методів з їх короткою характеристикою. 
� Охарактеризуйте такі комплексні техніки оцінювання персоналу, як аркуші оцінювання, «модель 360°» та персональне портфоліо. 
� Дайте характеристику проведення: 
�  комплексного оцінювання персоналу на основі застосування системи балів; 
�  соціально-психологічного оцінювання керівників і професіоналів; 
� атестації працівників.  3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Базова 1. Закон України “Про оплату праці”. 2. Кодекс законів про працю України. 3. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник. – К.: КНЕУ, 2006. – 340 с. 4. Крушельницька О.В. Мотивація та оцінка діяльності персоналу: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 215 с.  Допоміжна 5. Закон України “Про державний бюджет на … рік”. 6. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. 

       

      



 

 

187. Закон України “Про колективні договори і угоди”. 8. Закон України “Про охорону праці”. 9. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати”. 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. 11. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с. 12. Веснин В.Р. Менеджмент персонала: Учебное пособие. – М.: Т.Д. “Элит-2000”, 2002. – 304 с. 13. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Институт международного права и экономики. Издательство “Триада, Лтд”, 1997. – 384 с.  14. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Підручник. – К.: Знання, 2004. – 535 с. 15. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. – 248 с. 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К. : КНЕУ, 2009. – 711 с. 17. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 158 с. 18. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник / А.М.Колот, С.О.Цимбалюк – К.: КНЕУ, 2011. – 397 с. 19. Куликов Г.Т. Мотивация труда наемных работников. Монография. / Отв. ред. Д.П. Богиня – К.: Институт экономики НАН Украины, 2002. – 339 с. 20. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 702 с. 21. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 2001. – 168 с. 22. Тимош І.М. Економіка праці: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – 347 с. 23. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия: Учебно-практическое пособие. – 2-е изд.. – М.: Дело, 2000. – 272 с. 24. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента: Практ. пособие. – М.: Дело, 2001. – 336 с. 

       

      



 

 

1925. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 638 с.  Ресурси мережі Internet 26. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.jobs.ua/ukr/dkhp 27. Офіційний сайт Верховної ради України. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/ 28. Офіційний сайт Головного управління статистики у Рівненській області. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rv.ukrstat.gov.ua/  29. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 30. Офіційний сайт Міжнародної організації праці. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: www.ilo.org/  31. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index  32. Офіційний сайт Рівненської міської ради та її виконавчого комітету. Управління праці та соціального захисту населення. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index  33. Офіційний сайт Федерації профспілок України. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://fpsu.org.ua/  Періодичні видання 
� Економіка України. 
� Людина і праця. 
� Персонал. 
� Праця і зарплата. 
� Соціальний захист. 
� Статистика України. 
� Україна: аспекти праці. 
� Збірники наукових праць провідних ВНЗ України.  

 

       

      


