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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліну “Теоретико-методологічні засади мотивації персона-
лу” вивчають у магістратурі з управління персоналом та економіки 
праці.

Мета навчальної дисципліни — формування системи теоретико-
методологічних знань у галузі мотивації людини, поліпшення якісних 
показників роботи засобами сучасних методів матеріальної, трудової 
та статусної мотивації персоналу, а також формування у менеджерів 
з персоналу знань, умінь і навичок мотивації персоналу організації 
та його оцінювання, розвиток здібностей, які дають змогу займа-
тись управлінською, організаційною, методичною, діагностичною, 
інноваційною діяльністю в управлінні організаціями, беручи до ува-
ги їх розвиток і ефективно використовуючи кадровий потенціал.

Завдання дисципліни — отримання студентами стійких сучасних 
знань із психофізіологічних механізмів розвитку мотивації людини, 
формування в них навичок і вмінь самостійно аналізувати стан моти-
вації персоналу та розробляти науково-практичні рекомендації щодо 
її посилення; розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, а та-
кож самостійності та відповідальності в обґрунтуванні та прийнятті 
рішень з мотиваційного менеджменту.

Предмет дисципліни — потреби, інтереси, стимули, економічні 
й соціально-психологічні відносини як складові мотиваційного ме-
ханізму трудової діяльності.

Дисципліну “Теоретико-методологічні засади мотивації персона-
лу” вивчають після дисциплін “Мотивація персоналу” , “Управління 
персоналом”, “Менеджмент продуктивності”.

Вивчивши цю дисципліну, студент має знати:
• психофізіологічні механізми розвитку мотивації; 
• механізми дії законів управління в мотивації діяльності персо-

налу;
• сутність мотиваційного моніторингу;
• сучасні підходи до дослідження проблем мотивації персоналу;
• теорії і моделі мотивації персоналу, способи активізації його ін-

дивідуальної та групової діяльності;
• мотиваційні механізми стратегічного управління персоналом;
уміти:
• організовувати систему мотивації персоналу організації;
• застосовувати методи й технології мотивації персоналу;
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• обґрунтовувати найраціональніші підходи до організації сис-
теми нарахування заробітної плати з огляду на зарубіжний до-
свід;

• проектувати заходи щодо посилення трудової та статусної мо-
тивації трудової діяльності;

• розробляти комплексні програми активізації трудової діяль-
ності персоналу організації на основі сучасних методів мотива-
ції трудової діяльності;

• розкривати й досліджувати фактори, що сприяють розвитку 
професійної концепції, а також ті, що гальмують її;

• планувати й організовувати ефективну діяльність у процесі 
розв’язування завдань мотивації та оцінювання персоналу ор-
ганізації.

Для ефективного виконання зазначених завдань у програмі пе-
редбачено такі форми навчання: лекції, семінари й тематичні дискусії, 
імітаційні вправи, аналіз ситуацій, рольові та ділові ігри, елементи 
акмеологічного тренінгу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни

“ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади 
мотивації

1 Методологічні підходи до дослідження й організації
мотивації персоналу

2 Біологічні основи мотивації

3 Психологія розвитку мотивацій 

4 Закони управління, які діють у сфері мотивації персоналу

5 Персонал — суб’єкт та об’єкт мотивації і оцінки
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ЗМІСТ
дисципліни

“ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ”

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади мотивації 

Тема 1. Методологічні підходи до дослідження й організації 
мотивації персоналу

Предмет навчальної дисципліни “Теоретико-методологічні засади 
мотивації персоналу”, її структура й основні завдання. 

Сучасні трактування сутності поняття “мотивація персоналу”, 
його внутрішня динаміка та специфічні ознаки. Мотивація як атри-
бут біосоціальної системи, комплекс біопсихічних станів і реакцій 
людини. Свідомі та несвідомі дії людини в системі мотивації.

Методологічні підходи до дослідження і організації мотиваційної 
діяльності персоналу управління. 

Натуралістичний підхід. Заданість об’єкта дослідження. Онтоло-
гічні й організаційно-мислительні припущення. Можливості натура-
лістичного підходу. 

Натуралістичний підхід. Заданість об’єкта дослідження. Системо-
діяльнісний підхід. Дослідницька розумова діяльність як основа ор-
ганізаційної структури мислення спеціаліста у системодіяльнісному 
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підході. Орієнтація на засоби, методи та структури розумової діяль-
ності людини.

Акмеологічний підхід до мотивації та оцінки персоналу. Умови 
і фактори, які сприяють мотивації розвитку професіоналізму осо-
бистості та діяльності спеціаліста. Висхідні положення, керівні ідеї, 
основні правила, що застосовуються в акмеологічному дослідженні 
мотивації діяльності персоналу.

Література [1; 2; 7; 8; 33]

Тема 2. Біологічні основи мотивації
 Мотивація як основа цілеспрямованої діяльності. 
Потреби живого організму. Класифікація потреб. Біологічні 

(вітальні) потреби: генетична детермінованість; співвідношення 
внутрішніх і зовнішніх факторів. Соціальні та ідеальні потреби. 
Фізіологічні механізми біологічних (базових) потреб: фізіологічні 
механізми голоду та спраги; больова чутливість. Фізіологічне 
обґрунтування перетворення потреб у мотивацію. Еволюційний роз-
виток потреб. Типи і фази актуалізації потреб. Установка як перша 
фаза актуалізації. Потребо-інформаційна діяльність головного мозку 
(П. В. Симонов). Онтогенетичний та ситуаційний розвиток мотивації. 
Механізми розвитку біологічної мотивації. Поняття про імпринтинг.

Властивості мотиваційних центрів. Мотивації та електронна ак-
тивність головного мозку. Мотивація як домінанта. Загальний фізіо-
логічний алгоритм задоволення біологічних потреб та мотивацій. 
Суб’єктивна цінність мотиву. 

 Фізіологічні теорії мотивації У. Кеннона, П. Делла, Е. Стеллара. 
Теорія функціональних систем П. К. Анохіна. Теорія редукції драй-
ву К. Халл (С. Hull, 1943). Трьохфакторна модель особистості Г. Ай-
зенка.

Системна організація мотивацій: системогенез мотивацій. Систе-
мокванти життєдіяльності (К. В. Судаков).

Мотивації та емоції. Фізіологічні критерії мотиваційного стану: 
хімічна специфіка; корково-підкоркова інтеграція в структурі мо-
тиваційного збудження; пейсмекерна роль гіпотоламічних центрів у 
структурі домінуючої мотивації; молекулярна інтеграція мотивацій-
ного збудження; фізіологічні механізми трансформації мотивації в 
цілеспрямовану поведінку. 

Література [1; 2; 7; 8; 33]
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72. Мотивація молодих спеціалістів.
73. Психотехнології управління натовпом, колективами, людиною. 
74. Мотивація як інструмент стратегічного управління. 
75. Елементи мотиваційного механізму. 
76. Стратегічна система мотивації трудової діяльності. 
77. Етапи розробки та впровадження системи мотивації праці.
78. Експертна оцінка мотивації трудової діяльності.
79. Стратегічні пріоритети управління мотивацією виробничого та 

управлінського персоналу організації.
80. Положення про мотивацію та стимулювання персоналу.
81. Впровадження системи мотивації в організації.
82. Контролювання ефективності системи мотивації праці.
83. Формування стратегічного мислення управлінського персоналу.
84. Системний характер мотиваційного механізму. 
85. Механізм мотивації продуктивної праці персоналу: склад і струк-

тура мотиваційного комплексу, соціальна організація колективу, 
працездатність. 

86. Мотиваційний механізм розвитку виробництва: вимір ново-
введень, гіперування внутрішніх і зовнішніх мотивів, система 
факторів сприйняття, властивості нововведень. 

87. Науково-технічний розвиток організації і персоналу як саморегу-
льований процес. Врахування феномена “пульсуючого” менедж-
менту. 

88. Мотивація підприємництва: критерії, підприємницькі реакції, 
внутрішньофірмове підприємництво, конкуренція і кооперація, 
рефлексивна взаємодія.

89. Мотиваційний механізм господарювання: взаємозв’язок мотивів 
праці, господарювання і підприємництва, мотиви господарюван-
ня.

90. Аналіз досвіду мотивації персоналу в успішних компаніях світу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
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2006. — 458 с.
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45. Експертна оцінка мотивації трудової діяльності. 
46. Визначення мотиваційного профілю особистості. 
47. Мотиваційний механізм активації індивідуальної та групової по-

ведінки членів трудового колективу.
48. Зовнішні мотиватори поведінки людини. 
49. Структура і взаємозв’язок внутрішніх факторів мотивації і зов-

нішніх мотиваторів поведінки.
50. Психофізіологічні характеристики особистості та мотивація.
51. Соціально-економічні основи сучасної мотивації персоналу. 
52. Базові та індивідуальні цінності людини. 
53. Стимул як засіб управління. Класифікація стимулів. 
54. Стимулювання як система відносно незалежних і взаємопов’яза-

них підсистем. Економічні, філософські, психологічні і соціоло-
гічні підходи до стимулювання праці. 

55. Механізми стимулювання. 
56. Стимулювання і самостимулювання як чинник управління і са-

моуправління.
57. Методи та технології мотивації персоналу організації. 
58. Ініціативність і відповідальність як фактор ефективності вироб-

ництва і продуктивності праці. 
59. Мотив досягнення успіху у власній діяльності. Мотиви значи-

мості виконуваної роботи, самовираження, самореалізації. 
60. Система матеріального і морального стимулювання.
61. Делегування повноважень як організаційні методи підвищення 

ініціативи і відповідальності.
62. Методи владної та примусової мотивації. 
63. Методи безпосередньої мотивації праці.
64. Методи опосередкованого стимулювання праці (створення 

зовнішньої ситуації, яка спонукає особистість).
65. Інформаційно-психологічні методи і технології мотивації діяль-

ності. 
66. Методи самомотивації: НЛП, метод Э. Куе, метод Н. Хілла, керо-

ваний, медитативний аутотренінги.
67. Мотиваційний аспект взаємодії людини та колективу.
68. Особливості мотивації колективів. 
69. Організаційна культура як основа мотивації колективу організа-

ції. 
70. Мотивація колективів при організації нововведень.
71. Умови та зміст праці як мотиватор діяльності персоналу. 
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Тема 3. Психологія розвитку мотивацій 
Специфіка відображення у психіці людини. Ознаки, що ха-

рактеризують внутрішню організацію та динаміку мотивації лю-
дини: ієрархічна супідрядність мотивів; полімотивований харак-
тер діяльності; полівалентність мотивів по відношенню до потреб; 
пластичність; взаємозамінність та ін.

Мотиваційна сфера людини. Потенційна мотивація. Детермінан-
ти розвитку мотивації людини.

Інстинкти як основа мотивації людини. Інстинкти самозбережен-
ня: мотиви уникання болю; мотиви безпеки; мотивація дискантного 
самозбереження: роль страху та фобій; стан тривоги. Статевий інс-
тинкт. Інстинкти боротьби та домінування: агресія; домінування; 
схильність людини до суперництва та змагання.

Ситуативний розвиток мотивації людини як похідна емоційного 
процесу. Інстинкт та розвиток емоцій. Почуття як мотиваційна систе-
ма. Мотиваційна система як комплекс взаємопов’язаних емоцій. Про-
відні та ситуативні емоції у формуванні мотиваційних систем.

Поняття про мотиваційне самовиховання. Набуття мотивами 
функціональної автономності. Погляди Г. У. Олпорта. Фіксація на-
мірів. Формування квазіпотреб. Життєва перспектива та наміри в за-
гальній картині мотивації людини.

Механізм мотиваційної сумації.
Література [1; 2; 7; 8; 33]

Тема 4. Закони управління, які діють у сфері мотивації
персоналу

Поняття закону. Взаємозв’язок законів, принципів, цілей, методів 
мотивації. Загальні закони: закони єдності біологічного и соціального 
в людині; єдність свідомого і несвідомого. Закони зворотного зв’язку, 
необхідного різноманіття; резонансного збудження систем; послідов-
ності розвитку; росту ентропії; відносності; кумулятивного впливу 
зовнішніх впливів; зростаючої варіативності поведінки; інертності; 
установки, домінанти. Закони зв’язку з зовнішнім середовищем: врів-
новаження навколишнього середовища; адаптації.

Соціально-психологічні закони поведінки. Закон традицій і 
звичаїв, вплив соціальних норм. Біопсихічні закони поведінки. Закон 
змагання. Антиципації. Особливості дії механізму мотивації персона-
лу організації з урахуванням об’єктивних законів управління.

Література [23; 31; 36; 37]
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Тема 5. Персонал — суб’єкт та об’єкт мотивації і оцінки
Людина як біосоціальна і духовна, самоорганізуюча і саморегулю-

юча система. Потреби людини, персоналу як активаційний початок 
діяльності. Людина як індивід, суб’єкт, особистість, індивідуальність, 
універсум. Мотиваційна характеристика особистості. Мотивація про-
фесійного розвитку персоналу. 

Діагностика мотивації. Експертна оцінка мотивації трудової діяль-
ності. Визначення мотиваційного профілю особистості. 

Література [1–4; 8; 10–18]

Змістовий модуль ІІ. Теоретико-методологічні засади
мотиваційного менеджменту

Тема 6. Теоретичні основи мотиваційного менеджменту
персоналу

Загальний погляд на теорії мотивації. Їх залежність від національ-
ної культури та менталітету. Поняття теорії “жорсткого менеджмен-
ту”.

Мотиваційний механізм активації індивідуальної та групової по-
ведінки членів трудового колективу. Творчість, потреби, установки, 
інтереси, ціннісні орієнтації, мотиви, цілі як суб’єкти і об’єкти моти-
вації. Зовнішні мотиватори поведінки людини: соціально-політичні 
умови, фінансова і податкова політика, законодавчо-правові умови, 
виробнича сфера, житлово-побутові умови, духовне середовище, 
природно-географічне середовище. Структура і взаємозв’язок внут-
рішніх факторів мотивації і зовнішніх мотиваторів поведінки.

Психофізіологічні характеристики особистості та мотивація.
Соціально-економічні основи сучасної мотивації персоналу. Кри-

за трудової мотивації як наслідок суб’єктивно-психологічного ста-
ну людей. Базові та індивідуальні цінності людини. Духовні осно-
ви мотивації. Духовність як сукупність внутрішніх основ людської 
активності. Ієрархічна система духовних стимулів людини. Руйнівна 
і спостерігальна роль ідеї.

Література [22; 27; 10–17]

Тема 7. Стимулювання діяльності персоналу
Стимул як засіб управління. Класифікація стимулів. Стимулю-

вання як система відносно незалежних і взаємопов’язаних підсистем. 

13

20. Мотивація як домінанта. 
21. Загальний фізіологічний алгоритм задоволення біологічних по-

треб і мотивацій. Суб’єктивна цінність мотиву. 
22. Фізіологічні теорії мотивації У. Кеннона, П. Делла, Е. Стеллара.
23. Теорія функціональних систем П. К. Анохіна. 
24. Теорія редукції драйву К. Халл (С. Hull, 1943).
25. Трьохфакторна модель особистості Г. Айзенка.
26. Системна організація мотивацій: системогенез мотивацій. Систе-

мокванти життєдіяльності.
27. Взаємозв’язок мотивацій та емоцій людини. 
28. Фізіологічні критерії мотиваційного стану. 
29. Фізіологічні механізми трансформації мотивації у цілеспря-

мовану поведінку. 
30. Ознаки, що характеризують внутрішню організацію та динаміку 

мотивації людини.
31. Мотиваційна сфера людини. Потенційна мотивація. Детермінан-

ти розвитку мотивації людини.
32. Інстинкти як основа мотивації людини. 
33. Інстинкти самозбереження: мотиви уникання болю; мотиви без-

пеки; мотивація дискантного самозбереження: роль страху та 
фобій; стан тривоги.

34.  Інстинкти боротьби та домінування: агресія; домінування; схиль-
ність людини до суперництва, змагання та їх роль у формуванні 
мотиваційних станів.

35. Ситуативний розвиток мотивації людини як похідна емоційного 
процесу. 

36. Інстинкт та розвиток емоцій. Почуття як мотиваційна система. 
37. Мотиваційна система як комплекс взаємопов’язаних емоцій. 
38. Провідні та ситуативні емоції у формуванні мотиваційних сис-

тем.
39. Мотиваційне самовиховання. Набуття мотивами функціональної 

автономності. Погляди Г. У. Олпорта. Фіксація намірів.
40. Формування квазіпотреб. Життєва перспектива та наміри в за-

гальній картині мотивації людини.
41. Механізм мотиваційної сумації.
42. Взаємозв’язок законів, принципів, цілей, методів мотивації. 
43. Мотиваційна характеристика особистості. Мотивація професій-

ного розвитку персоналу. 
44. Діагностика мотивації. 
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17. Структура та взаємозв’язок внутрішніх факторів мотивації й зов-
нішніх мотиваторів поведінки.

18. Механізм стимулювання діяльності державного службовця.
19. Методи й технології мотивації персоналу.
20. Проблеми розробки сучасних методів і технологій мотивації пер-

соналу організації.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сучасні трактування сутності поняття “мотивація персоналу”, 
його внутрішня динаміка та специфічні ознаки. 

 2. Мотивація як атрибут біосоціальної системи, комплекс психо-
фізіологічних станів і реакцій людини. 

 3. Методологічні підходи до дослідження і організації мотиваційної 
діяльності персоналу управління. 

 4. Сутність та можливості натуралістичного підходу у вивченні мо-
тивації персоналу.

 5. Сутність та можливості системодіяльнісного підходу у вивченні 
мотивації персоналу.

 6. Дослідницька розумова діяльність як основа організаційної 
структури мислення спеціаліста у системодіяльнісному підході 
вивчення мотивації персоналу.

 7. Сутність та можливості акмеологічного підходу у вивченні 
мотивації персоналу.

 8. Потреби живого організму. Класифікація потреб. 
 9. Біологічні (вітальні) потреби: генетична детермінованість; спів-

відношення внутрішніх і зовнішніх факторів. 
 10. Соціальні та ідеальні потреби людини. 
11. Фізіологічні механізми базових потреб людини.
12. Фізіологічне обґрунтування перетворення потреб у мотивацію.
13. Еволюційний розвиток потреб. 
14. Типи і фази актуалізації потреб. Установка як перша фаза акту-

алізації. 
15. Потребо-інформаційна діяльність головного мозку (П. В. Симо-

нов). 
16. Онтогенетичний та ситуаційний розвиток мотивації. 
17. Механізми розвитку біологічної мотивації. 
18. Імпринтинг та його роль у формуванні мотиваційних станів.
19. Властивості мотиваційних центрів. Мотивації та електронна 

активність головного мозку. 
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Економічні, філософські, психологічні і соціологічні підходи до сти-
мулювання праці. Специфіка, історична перспектива, переваги і не-
доліки окремих видів і форм організації стимулювання. Механізми 
стимулювання. Обмеженість уявлень про направленості механізму 
стимулювання на рішення чисто прагматичних задач : підвищен-
ня продуктивності праці, покращення якості продукції и т. п.. Важ-
ливість формування позитивних особистісних установок, прогре-
сивних соціальних відносин працівників в організації. Необхідність 
комплексних керуючих впливів на людину в процесі виробництва, 
врахування ситуацій (економічних, соціальних, психологічних).

Самостимулювання людиною. Стимулювання і самостимулюван-
ня як чинник управління і самоуправління.

Література [3–18; 21–27]

Тема 8. Методи і технології мотивації персоналу
Поняття методу, технології мотивації персоналу організації. Про-

блеми розробки сучасних методів і технологій мотивації персоналу 
організації.

Ініціативність і відповідальність як фактор ефективності вироб-
ництва і продуктивності праці. Мотивація, заснована на інтересі. 
Направленість мотивації на результат діяльності і процес діяльності. 
Мотив досягнення успіху у власній діяльності. Мотиви значимості 
виконуваної роботи, самовираження, самореалізації. Система ма-
теріального і морального стимулювання, делегування повноважень 
як організаційні методи підвищення ініціативи і відповідальності.

Методи владної та примусової мотивації: вказівки, накази, розпо-
рядження, директивні рішення.

Методи безпосередньої мотивації праці (переконання, зараження, 
агітації).

Методи опосередкованого стимулювання праці (створення зов-
нішньої ситуації, яка спонукає особистість). Інформаційно-психо-
логічні методи і технології мотивації діяльності. Методи і техноло-
гії маніпуляції персоналом організації. Методи самомотивації (НЛП, 
метод Э. Куе, метод Н. Хілла, керований, медитативний аутотренін-
ги тощо).

Література [2–6; 22–28; 31]
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Тема 9. Мотивація груп і колективів
Сутність та класифікація колективів, стадії формування та роз-

витку. Мотиваційний аспект взаємодії людини та колективу. Особ-
ливості мотивації колективів. Організаційна культура як основа мо-
тивації колективу організації. Мотивація колективів при організації 
нововведень. 

Умови та зміст праці як мотиватор діяльності персоналу. Мотива-
ція молодих спеціалістів.

Психотехнології управління натовпом, колективами, людиною. 
Література [2–6; 22–28; 31]

Тема 10. Мотиваційні механізми стратегічного управління 
мотивацією персоналу

Поняття стратегії і тактики управління персоналом організації. 
Мотивація як інструмент стратегічного управління. Поняття про 

конкурентоздатний трудовий потенціал організації. Елементи моти-
ваційного механізму: мотивація розвитку виробництва; мотивація 
розвитку управління персоналом; мотивація підприємництва; моти-
вація господарювання. 

Стратегічна система мотивації трудової діяльності. Етапи роз-
робки та впровадження системи мотивації праці: експертна оцін-
ка мотивації трудової діяльності; визначення стратегічних пріорите-
тів управління мотивацією виробничого та управлінського персона-
лу організації; розробка положення про мотивацію та стимулювання 
персоналу; впровадження системи мотивації; контролювання ефек-
тивності системи мотивації праці.

Формування стратегічного мислення управлінського персоналу.
Системний характер мотиваційного механізму. Механізм мотива-

ції продуктивної праці персоналу: склад і структура мотиваційного 
комплексу, соціальна організація колективу, працездатність. Мотива-
ційний механізм розвитку виробництва: вимір нововведень, гіперу-
вання внутрішніх і зовнішніх мотивів, система факторів сприйняття, 
властивості нововведень). 

Науково-технічний розвиток організації і персоналу як саморегу-
льований процес. Врахування феномену “пульсуючого” менеджмен-
ту. Мотивація підприємництва: критерії, підприємницькі реакції, 
внутрішньофірмове підприємництво, конкуренція і кооперація, реф-
лексивна взаємодія.
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Мотиваційний механізм господарювання: взаємозв’язок мотивів 
праці, господарювання і підприємництва, мотиви господарювання.

Узагальнення досвіду мотивації персоналу в успішних компаніях 
світу.

Література [8; 9; 21; 22; 25; 27; 30; 36]

Тема 11. Акмеологічний тренінг
(Планується з урахуванням рівня і специфіки підготовки студен-

тів.)
Література [2; 8; 31; 25; 36]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Теоретико-методологічні засади мотивації персоналу.
 2. Сучасні підходи до дослідження й організації мотивації персона-

лу.
 3. Мотивація як атрибут біосоціальної системи, комплекс біопсихіч-

них станів і реакцій людини.
 4. Методологічні підходи до дослідження й організації мотивацій-

ної діяльності персоналу управління.
 5. Акмеологічний підхід до мотивації й оцінювання персоналу.
 6. Умови та фактори, що сприяють мотивації розвитку професіо-

налізму особистості й діяльності спеціаліста.
 7. Закони управління, що діють у сфері мотивації персоналу.
 8. Особливості дії механізму мотивації персоналу організації з огля-

ду на об’єктивні закони управління.
 9. Персонал — суб’єкт і об’єкт мотивації й оцінювання.
10. Людина як біосоціальна й духовна, здатна до самоорганізації, са-

морегулівна система.
11. Мотивація професіонального розвитку персоналу, його діяль-

ності.
12. Модель мотивації професіонального саморозвитку персоналу.
13. Психофізіологічні основи мотивації.
14. Особливості інформаційно-психологічного мотиваційного впли-

ву на людину, персонал організації.
15. Значення національної культури, менталітету народу в мотива-

ції.
16. Мотиваційний механізм активації індивідуальної та групової по-

ведінки членів трудового колективу.


