
Практичне заняття 6 

Тема. Використання економічних і неекономічних способів мотивації в управлінні 

Мета заняття: оволодіти навичками аналізу теорій мотивації та вміннями 

використовувати їх в управлінні. 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 
1. Додаток 11. "Ієрархія потреб А. Маслоу". 

2. Додаток 12. "Перелік методів задоволення потреб вищих рівнів". 

3. Додаток 13. "Арсенал мотиваційних засобів, якими повинен володіти і вміло 

використовувати менеджер". 

4. Хміль Ф.І. Основи менеджменту. - К.: Академвидав, 2003.-С. 283-285. 

Завдання 1. Розподілення методів задоволення потреб вищих рівнів відповідно до 

теорії потреб А. Маслоу 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Теорія ієрархії потреб А. Маслоу припускає, що в основі мотивації людини лежить 

сукупність потреб, причому потреби конкретного індивіда розташовують в ієрархічному 

порядку. 

Використовуючи додаток 11 "Ієрархія потреб А. Маслоу" необхідно розподілити 

запропоновані методи задоволення потреб (додаток 12) за вищими рівнями: 

• потреби в приналежності; 

• потреби у повазі; 

• потреби в самовираженні. 

Результати роботи оформити в таблиці 6 такої форми: 
 

Таблиця 6 

Методи задоволення потреб вищих рівнів 

 

Соціальні потреби Потреби в повазі Потреби в самовираженні 

 



Завдання 2. Вирішення ситуації 

Ситуація. Ви - керівник магазину. Запропонуйте форми стимулювання персоналу 

магазину, які слід використати при управління трудовим колективом. 

Склад колективу: 

Усик Т.А. - завідувач секції, 28 років, навчається в університеті споживчої 

кооперації, працює два роки; 

Петренко Н.Д. - продавець, 40 років, освіта середня спеціальна, працює 20 років;  

Дяченко О.М. - продавець, 49 років, освіта неповна вища, працює п'ять років; 

Забута О.М. - прибиральниця, 57 років, освіта середня, працює три роки; 

Клименко С.Д. - вантажник, 30 років, освіта середня, працює сім років. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Враховуючи наведені форми стимулювання персоналу магазину, слід скласти 

систему стимулів для підвищення інтенсивності праці працівників магазину, звернувши 

увагу на вік, освіту, стаж роботи в магазині. 

Форми стимулювання персоналу магазину 

1. Основна матеріальна винагорода: 

• посадовий оклад; 

• надбавки; 

• доплати;  

• премії; 

• додаткові виплати; 

• бонуси; 

• дивіденди; 

• опціон. 

2. Компенсації: 

• транспортні витрати; 

• надання безпроцентних кредитів; 

• оплата житла; 

• стипендіальні програми; 

• оплата відпочинку; 

• витрати на навчання дітей; 

• оплата харчування; 

• виплати на проведення свят. 

3. Комбіноване стимулювання: 

• подарунки; 

• призи; 

• страхування життя; 

• пенсійні програми, 

• страхування від нещасних випадків; 

• медичне страхування; 

• консультативні служби. 

4. Нематеріальне стимулювання: 

• подяка; 

• публічне заохочення успіхів особи чи команди; 

• надання кращої або додаткової роботи; 

• дострокове просування службовими сходинками; 

• конкурси; 

• похвальні нагороди; 

• членство в корпоративних клубах. 

Словник: 

Бонус - додаткова знижка, що надається продавцем покупцеві згідно з умовами 

угоди або окремої домовленості. 



Дивіденди - дохід, що отримує власник акцій, періодично (зазвичай, щорічно) на 

кожну акцію, виходячи з прибутку. 

Опціон - контракт, згідно з яким одна зі сторін здобуває право придбати у 

майбутньому певний предмет угоди за ціною, яка визначається на день підписання 

контракту. 
Завдання 3. Вирішення ситуації 

Ситуація. Ви працюєте менеджером мережі закладів ресторанного господарства. 

Вам необхідно підготувати перелік мотиваційних заходів, які можуть бути використані 

для стимулювання праці персоналу. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІ  

Для підготовки переліку мотиваційних засобів слід використати додаток 13. 

 

Додаток 11 

Ієрархія потреб А. Маслоу 

Задоволення поза процесом 

праці 

Їжа, вода, секс  

Відсутність  війни, 

забруднення природного 

середовища, насилля 

Освіта, релігія,  хобі, особисте 

зростання 

Схвалення родини, друзів, 

суспільства  

Сім'я, друзі, суспільні групи 

Ієрархія потреб 

Фізіологічні потреби 

Потреба в безпеці 

Потреба в самовираженні 

Потреба в самоповазі 

Потреба в приналежності 

Задоволення в процесі праці 

Тепло, повітря, заробітна 

плата 

Безпека праці, додаткові 

пільги, гарантії  збереження 

робочого місця 

Освіта, просування,  прояв 

творчих здібностей 

Визнання, високий статус, 

додаткові зобов'язання 

Робочі групи,  клієнти, 

колеги,  керівники 



 

Додаток 12 

Перелік методів, задоволення потреб вищих рівнів 

1. Пропонуйте підлеглим змістовнішу роботу. 

2. Давайте співробітникам таку роботу, яка дозволяла б їм спілкуватися. 

3. Забезпечуйте навчання і перепідготовку, які підвищують рівень компетентності 

4. Високо оцінюйте і стимулюйте досягнуті підлеглими результати. 

5. Створюйте на робочих місцях атмосферу єдиної команди. 

6. Стимулюйте і розвивайте у підлеглих творчі здібності. 

7. Давайте підлеглим складну та важку роботу, що потребує від них повної віддачі. 

8. Забезпечуйте працівникам позитивний зворотний зв'язок із досягнутими 

результатами. 

9. Залучайте підлеглих до; формування мети та розробки рішень.  

10. Забезпечуйте підлеглим можливості для навчання та розвитку, які дозволяли б 

повністю використати їх потенціал. 

11. Делегуйте підлеглим додаткові права і повноваження. 

12. Не намагайтеся руйнувати неформальні групи, які виникли, якщо вони не 

завдають організації реальних збитків. 

13. Створюйте умови для соціальної активності членів організації поза її межами. 

14. Просувайте підлеглих службовими сходинками. 

Додаток 13 

Арсенал мотиваційних засобів, якими повинен володіти і вміло використовувати менеджер 

1. Інформування про результати праці. Відсутність інформації про результати 

власної праці часто породжує дезорганізацію особистості. Така інформація потрібна 

рядовим працівникам, корисна менеджерам, яким доводиться всебічно аналізувати 

досягнення і прорахунки своїх підлеглих. Проблема інформування про результати роботи 

тісно пов'язана з проблемою показників оцінки праці, оскільки їх наявність є невід'ємною 

умовою інформування про результати праці. 

2. Мотивування у процесі обміну досвідом та знаннями між менеджером і 

підлеглим. Застосування цього засобу передбачає: 

• глибокий інтерес керівника до кожної ініціативи, спрямованої на покращання 

справи; 

• доброзичливе сприйняття керівником навіть тих ініціатив, що стосуються 

вдосконалення незначних питань; 

• недопустимість відхилення навіть недосконало опрацьованих, нереалістичних 

пропозицій. Потрібно використати всі можливості для їх доопрацювання; 

• доброзичливе обґрунтування неможливості використання запропонованого 

працівником удосконалення; 

• якщо не зовсім влада ідея підлеглого наштовхне на іншу вдалу думку, 

необхідно згадати її; 

• обов'язковість стимулювання кожної пропозиції щодо вдосконалення роботи. 

3. Мотив першого дня роботи. На працівника протягом тривалого періоду відчутно 

впливає враження від ознайомлення з майбутньою роботою, тому необхідно дбати про 

доброзичливу атмосферу в перші години, дні, тижні роботи нового співробітника 

колективу. 

4. Розкриття перспектив службового зростання. Людина, яка тільки починає 

працювати, має великий запас сил та енергії. Якщо вона бачить перед собою перспективу 

службового просування, то схильна ці сили спрямовувати на підвищення кваліфікації. За 

відсутності такої перспективи енергію може бути використано на інші цілі. 



5. Справедлива: оплата праці. Для дотримання принципу справедливого розподілу 

фонду оплати праці необхідно застосовувати однакові показники оцінки роботи для 

всього персоналу. Ці показники повинні бути зрозумілими, забезпечувати порівняння 

внеску окремих осіб у результати діяльності організації. 

6. Професійна гордість. У людей, які пересвідчилися, що їх успіх помічений і 

належно оцінений, зростає віра у свої сили, готовність до нових досягнень. 

7. Участь у прийнятті рішень. У процесах розроблення і прийняття рішень бажана 

участь рядових виконавців. Вона стимулює їх ініціативу як на даному етапі, так і на етапі 

виконання рішень. 

8. Еластичність робочого часу. Час, протягом якого працівник повинен перебувати 

на робочому місці, орієнтуючись на потреби колективу (Колег, начальника) чи на 

обслуговування відвідувачів, не збігається з часом, протягом якого він виконує свої 

завдання без контакту з людьми. Тривалість другої частини робочого дня (у певних 

межах) працівник може встановлювати самостійно. Все це стимулює економію робочого 

часу в найрізноманітніших формах. 

9. Недирективна консультація. Вона постає як доброзичливе вислуховування 

підлеглого; який перебуває у стані емоційного напруження, що відновлює душевну 

рівновагу і покращує його стан. Відверто розповідаючи керівнику про труднощі, пра-

цівник поступово заспокоюється, починає раціональніше оцінювати ситуацію, знаходити 

адекватні засоби вирішення проблем. 

Отже, важливою особливістю сучасного менеджменту є підвищення ролі функції 

"мотивування" в діяльності менеджера, застосування найрізноманітніших форм 

стимулювання високопродуктивної праці. 
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