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Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання: 
модель удосконалення основних засобів мотивації персоналу на підприємстві; 
шляхи покращення мотиваційної політики; особливості праці в сільському 
господарстві, матеріальне стимулювання у сільськогосподарських підприємствах
України та країн-членів ЄС; аналіз та оцінка діяльності сільськогосподарського 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Подорожнє»; виконано 
дослідження організаційної структури підприємства; розглянуті практичні 
аспекти мотиваційного механізму ТОВ «Подорожнє» і запропоновано заходи 
щодо його поліпшення; проведено розрахунок економічної ефективності від 
запропонованих проектних заходів.
Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в 
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано 
впровадження запропонованих проектних заходів. За результатами досліджень в
ТОВ ««Подорожнє» плануються до реалізації запропоновані заходи. 
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