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  Короткий зміст освітнього компоненту:  

Метою є підготовка фахівців в галузі економіки і управління на 
автомобільному транспорті щодо вирішення професійних задач при оцінці 
результатів діяльності працівників підприємства і підвищення ефективності  праці.  

Предмет: економічна сутність праці та економічні відносини з приводу 
використання праці. 

Завданнями курсу «Мотиваційний менеджмент та економіка праці» є розкриття 
теоретичних основ управління мотивацією праці; детальний розгляд матеріальних, 
нематеріальних, виробничо-побутових та соціальних елементів системи мотивації; 
аналіз мотиваційного потенціалу менеджера; засвоєння методик оцінювання 
персоналу; розкриття взаємозв’язку оцінювання працівника та оплати праці; 
вивчення практичного досвіду мотивації персоналу, нагромадженого в кращих 
компаніях.  

По завершенню вивчення навчальної дисципліни «Мотиваційний менеджмент» 
студенти набудуть компетентностей: 

– знатимуть: ключові поняття, категорії та основні положення мотиваційного 
менеджменту; концепції мотивації; психологічні особливості мотивації персоналу; 

 показники і методи визначення ефективності й продуктивності праці; 
напрямки та резерви зростання ефективності й продуктивності праці; 

 елементи та форми організації праці, основні напрямки удосконалення 
праці; 

 сутність, значення та методи нормування праці; визначення норм праці 
робітників автотранспортних підприємств; 

 принципи організації оплати праці; напрямки удосконалення оплати праці та 
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стимулювання; сутність тарифної системи оплати праці; форми й системи оплати 
праці робітників автотранспортних підприємств; 
  ВМІТИМУТЬ: 

 визначати продуктивність та ефективність праці; аналізувати та оцінювати 
характер і ступень впливання різних чинників й умов виробництва на продуктивність 
праці; вибирати напрямки її підвищення; 

 збирати, вивчати та узагальнювати інформацію, яка характеризує рівень 
організації трудової діяльності, розробляти рекомендації щодо її удосконалення; 

 аналізувати і оцінювати якість норм праці, володіти методами визначення 
норм, рівня їх виконання; виробляти рекомендації щодо удосконалення нормування; 

 володіти методикою розрахунків по заробітній платі, вміти вибирати та 
оцінювати найбільш раціональні форми й системи оплати праці; 
 
Передумови для вивчення освітнього компоненту:  

Навчальна дисципліна «Мотиваційний менеджмент та економіка праці» є 
обов'язковою, та спирається на всі знання та вміння, отриманні після вивчених раніш 
дисциплін «Статистика», «Психологічні основи менеджменту», "Операуійний 
менеджмент", "Менеджмент", "Управління  персоналом". 
   Ця дисципліна передує вивченню наступних дисциплін: "Бухгалтерський облік", 
"Планування діяльності автотранспортних підприємств". 
 
Компетентності, яких набуває здобувач:  
  Загальні компетентності:  

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

ЗК11.  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації;  

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності;  

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

 

  Спеціальні (фахові) компетентності:  

СК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації; 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію 

функцій менеджменту 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо; 

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту 

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації; 

СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління; 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення; 

СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності; 

СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички 

 

  Результати навчання:  

  РН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 
показників для обґрунтування управлінських рішень.  



  РН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 
діяльності організації. 

РН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 
персоналу організації. 
   

 

Тематичний план (весняний семестр) 

№ 

теми 
Назва тем (ЛК, ЛР, ПР, СЗ, СР) 

Кількість 

годин 

очна заочна 

1 

ЛК Сутність та роль мотиваційного менеджменту 2 1 

ПР Визначення впливу продуктивності праці на обсяг 

виробництва. Визначення продуктивності праці 
2 - 

СР Мотиваційний менеджмент як вид діяльності, його 

принципи і методи. Характеристика основних цілей та 

завдань мотиваційного менеджменту на сучасному етапі 

управління організаціями. 

5 9 

2 

ЛК . Прикладні аспекти використання теорій мотивації 4 1 

ПР Розрахунок показників та індексів зростання 

продуктивності праці  
2 1 

СР Концепція партисипативного управління. Синтетична 

модель мотивації. 
5 9 

3 

ЛК. Праця в сучасній організації 2 1 

ПР Визначення факторів росту продуктивності праці 

працівників АТП 
2 1 

СР Актуальні проблеми економіки праці і трудових відносин. 5 9 

4 

ЛК Ефективність праці як результат мотивації 4 1 

ПР Обробка і аналіз даних фотографії робочого часу 

методом безпосередніх спостережень 
2 1 

СР Компоненти діяльності працівників АТП 5 9 

5 

ЛК Тема 5. Робочий час як об'єкт дослідження в економіці 

праці 
4 1 

ПР Обробка і аналіз даних фотографії робочого часу 

методом безпосередніх спостережень 
2 2 

СР Режими робочого часу, їх класифікація. Нестандартні 

режими робочого часу. 
5 9 

6 

ЛК Основи організації праці в автотранспортних 

підприємствах 
4 1 

ПР Обробка і аналіз даних фотографії робочого часу 

методом моментних спостережень 
2 - 

СР Внутрішній ринок праці. 5 9 

7 

ЛК Тема 5. Основи нормування праці 4 - 

ПР Хронометраж 2 1 

СР Методи нормування праці 5 9 

8 

ЛК Тема 8. Нормування праці працівників АТП 4 - 

ПР Розробка нормованих змінних завдань водіям 

автомобілів 
2 - 

СР Методи нормування праці керівників, спеціалістів і 

службовців. Процес експертного нормування праці. 
5 9 
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9 Тема 9 Умови праці як фактор мотивації 4 - 

 СР Оцінка інтенсивності праці 2 8 

Разом 

ЛК 32 6 

ПР (ЛР, СЗ) 16 4 

СР 42 80 

 

Тематичний план (осінній семестр) 

№ 

теми 
Назва тем (ЛК, ЛР, ПР, СЗ, СР) 

Кількість 

годин 

очна заочна 

1 

ЛК Оцінка та аналіз затрат і результатів праці працівників 

АТП 
4 1 

ПР Розробка нормованих завдань ремонтним робочим 4 - 

СР Кількісна оцінка рівню нормування праці на підприємстві 

в цілому, його підрозділах. 

11 20 

2 

ЛК . Організація оплати праці працівників АТП 4 1 

ПР Оцінка рівня виконання норм виробітку водіїв вантажних 

автомобілів 
4 1 

СР Види і організація побудови безтарифної системи оплати 

праці. 
11 20 

3 

ЛК  Форми і системи оплати праці працівників АТП  4 1 

ПР Аналіз рівня організації праці робітників АТП 2 1 

СР Тарифне нормування заробітної плати працівників АТП: 

водіїв автомобілів, ремонтних робочих 
10 20 

4 

ЛК Преміювання  працівників АТП 4 1 

ПР Організація оплати праці водіїв автомобілів 2 2 

СР Матеріальне стимулювання різних категорій працівників 

АТП. 
10 20 

5 
ПР Організація оплати праці водіїв автомобілів за 

комбінованими системами 
4 2 

6 ПР Організація преміювання працівників АТП 4 - 

7 ПР Оцінка рівня організації праці робітників АТП 4 - 

8 
ПР Оцінка і аналіз виконання норм виробітку водіїв 

автомобілів 
4 - 

9 
ПР Дослідження якості норм праці водіїв вантажних 

автомобілів 
4 - 

Разом 

ЛК 16 4 

ПР (ЛР, СЗ) 32 6 

СР 42 80 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності): курсова робота. 

Виконання курсової роботи передбачає поглиблення теоретичних знань й 
закріплення практичних навичок і умінь з удосконалення організації, нормування, 
мотивації та підвищення продуктивності праці робітників АТП. 
 Тематика курсових робіт: 
 Підвищення продуктивності праці працівників АТП; 
 Удосконалення організації праці водіїв автомобілів і ремонтних робочих АТП; 
 Підвищення якості нормування праці в АТП; 



 Підвищення ефективності використання робочого часу працівників АТП. 
 Усі завдання на курсові проекти диференціюються за наступними ознаками: 
а) за вихідними даними (індивідуальні варіанти методів дослідження витрат робочого 
часу, інформаційна база щодо виконання норм виробітку і ін.); 
б) за даними варіантної ситуації (забезпечити необхідний відсоток зростання 
продуктивності праці, підвищення рівня організації праці і таке інше). 

Курсовий проект виконується у вигляді розрахунково-пояснювальної записки 
обсягом 30-50 сторінок рукописного тексту. Повинний включати: зміст; вступ; аналіз 
трудових показників за темою роботи (виконується при підготовці до практичних 
занять № 3-5); теоретичне обґрунтування основних напрямків поліпшення трудових 
показників(при підготовці і проробленні лекцій № 3,4, 11-13) ; розрахунок норм праці 
(виконується при підготовці до практичних занять № 5-7); оплата і преміювання 
результатів праці працівників АТП (виконується при підготовці до практичних занять 
№ 9-12). Висновки. Список літератури.  

 
Методи навчання:  
1) словесні:  

1.1 традиційні: лекції, пояснення, розповідь тощо;  
1.2 інтерактивні (нетрадиційні): проблемні лекції, дискусії тощо; 
2) наочні: метод ілюстрацій, метод демонстрацій 
3) практичні:  
3.1 традиційні: практичні заняття, семінари;  
3.2 інтерактивні (нетрадиційні): ділові ігри, тренінги, семінари-дискусії, «круглий стіл», 
аналіз реальних проблем, метод мозкової атаки. 
 
Система оцінювання та вимоги:  
Конкретизація, деталізація критеріїв та системи оцінювання з урахуванням специфіки 
освітнього компоненту здійснюється на основі загальних критеріїв, наведених у 
СТВНЗ 7.1-02:2018 «Положення про організацію освітнього процесу в ХНАДУ» 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Ychebotdel/norm_dok/stvnz_7_1_02.pdf) та  
СТВНЗ 90.1-01:2021 «Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти» 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz-90.1-01_2021.pdf). 
 

Весняний семестр 

Поточна успішність  

 Поточний контроль у весняному семестрі реалізується у формі контролю 

засвоєння лекційного матеріалу, результатів тестування за темами та виконання 

завдань самостійної роботи. Здобувач накопичує бали протягом семестру. Для 

визначення рівня засвоювання студентами навчального матеріалу 

використовується така схема розподілу балів за видами робіт: 
 

 

Таблиця 2 – Розподіл балів з дисципліни за 100-бальною шкалою 

 

Види робіт 

 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 T8 

Т9 Оцінка 

в 

балах 

Виступ, участь у 

дискусії на лекційних 

заняттях  

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 

45 

https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Ychebotdel/norm_dok/stvnz_7_1_02.pdf
https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz-90.1-01_2021.pdf


Захист практичних 

робіт 
5 5 5 5 5 5 5 5 

5 
45 

Індивідуальна 

самостійна робота 

(підготовка 

презентації, есе, 

виконання завдань на 

електронному курс-

ресурсі) 

10 10 

Сума балів за ЛК, ПР, 

СР 
 

 
100 

Контрольна робота 1 100 -  100 

Контрольна робота 2 - 100  100 

Середньоарифметична оцінка поточного контролю  100 

 

Підсумкове оцінювання 

1 Підсумковий контроль знань здобувачів з навчальної дисципліни 

здійснюється у формі заліку. 

2 Здобувач вищої освіти отримує залік з дисципліни за результатами 

поточного оцінювання.  

3 Результат навчання оцінюється: 

– за двобальною шкалою (зараховано/не зараховано) згідно з таблицею 3; 

– за 100-бальною шкалою (для диференційованого заліку) відповідно до 

таблиці 4. 

 

Таблиця 3 – Шкала переведення балів у національну систему оцінювання 

 

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

від 60 балів до 100 балів зараховано 

менше 60 балів не зараховано 

  

 
Осінній семестр 

Поточна успішність  

 Поточний контроль в осінньому семестрі реалізується у формі контролю 

засвоєння лекційного матеріалу, результатів тестування за темами та виконання 

завдань самостійної роботи. Здобувач накопичує бали протягом семестру. Для 

визначення рівня засвоювання студентами навчального матеріалу 

використовується така схема розподілу балів за видами робіт: 
Таблиця 4 – Розподіл балів з дисципліни за 100-бальною шкалою 

 

Види робіт 

 

Т10 

 

Т11 

 

Т12 

 

Т13 

 

ПЗ 

Оцінка 

в 

балах 

Виступ, участь у 

дискусії на лекційних 

заняттях  

5 5 5 5     

 

20 



Захист практичних 

робіт 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

Індивідуальна 

самостійна робота 

(підготовка 

презентації, есе, 

виконання завдань на 

електронному курс-

ресурсі) 

15 20 35 

Сума балів за ЛК, ПР, 

СР 
 

 
100 

Контрольна робота 1 100 -  100 

Контрольна робота 2 - 100  100 

Середньоарифметична оцінка поточного контролю  100 

 

Підсумкове оцінювання 
Підсумковий контроль знань здобувачів з навчальної дисципліни здійснюється у 
формі іспиту.  
   

Таблиця 5 – Шкала оцінювання знань здобувачів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

 

Оцінка в 

балах 

О
ц

ін
ка

 з
а

 

н
а
ц

іо
н
а
л

ь
н
о

ю
 ш

ка
л

о
ю

 Оцінка 

за 

шкалою 

ЄКТС 

Критерії 

90-100 

В
ід

м
ін

н
о

 

A Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом сформовані, усі передбачені 

програмою навчання навчальні завдання виконані, 

якість їхнього виконання оцінено числом балів, 

близьким до максимального 

80–89 

Д
о

б
р

е
 

B Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, усі 

передбачені програмою навчання навчальні 

завдання виконані, якість виконання більшості з них 

оцінено числом балів, близьким до максимального 

75-79 С Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, деякі практичні навички роботи з освоєним 

матеріалом сформовані недостатньо, усі 

передбачені програмою навчання навчальні 

завдання виконані, якість виконання жодного з них 

не оцінено мінімальним числом балів, деякі види 

завдань виконані з помилками 



67-74 

З
а

д
о

в
іл

ь
н

о
 

D Теоретичний зміст курсу освоєний частково, але 

прогалини не носять істотного характеру, необхідні 

практичні навички роботи з освоєним матеріалом в 

основному сформовані, більшість передбачених 

програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, можливо, містять помилки 

60–66 E Теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі 

практичні навички роботи не сформовані, багато 

передбачених програмою навчання навчальних 

завдань не виконані, або якість виконання деяких з 

них оцінено числом балів, близьким до мінімального. 

35–59 

Н
е
з
а

д
о

в
іл

ь
н

о
 

FX Теоретичний зміст курсу освоєний частково, 

необхідні практичні навички роботи не сформовані, 

більшість передбачених програм навчання 

навчальних завдань не виконано, або якість їхнього 

виконання оцінено числом балів, близьким до 

мінімального; при додатковій самостійній роботі над 

матеріалом курсу можливе підвищення якості 

виконання навчальних завдань (з можливістю 

повторного складання) 

0–34 

Н
е
п

р
и

й
н

я
т
н

о
 F Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні 

практичні навички роботи не сформовані, усі 

виконані навчальні завдання містять грубі помилки, 

додаткова самостійна робота над матеріалом курсу 

не приведе до якого-небудь значущого підвищення 

якості виконання навчальних завдань (з 

обов’язковим повторним курсом) 

 

 
Політика курсу: 

– курс передбачає роботу в колективі, середовище в аудиторії є дружнім, 
творчим, відкритим до конструктивної критики; 

– освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних 
занять, а також самостійну роботу; 

– самостійна робота передбачає вивчення окремих тем навчальної дисципліни, 
які винесені відповідно до програми на самостійне опрацювання, або ж були 
розглянуті стисло; 

– усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 
термін; 

– якщо здобувач вищої освіти відсутній на заняттях з поважної причини, він 
презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації 
викладача; 

– під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись правил 
академічної доброчесності, викладених у таких документах: «Правила академічної 
доброчесності учасників освітнього процесу ХНАДУ» 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_dobroch_1.p
df), «Академічна доброчесність. Перевірка тексту академічних, наукових та 
кваліфікаційних робіт на плагіат» 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_85_1_01.pdf), 
«Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу ХНАДУ 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_MEK_1.pdf). 

https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_dobroch_1.pdf
https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_dobroch_1.pdf
https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_85_1_01.pdf
https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_MEK_1.pdf


– у разі виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 балів і 
повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі; 

– списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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