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Метою  магістерської  роботи є  дослідження  мотиваційної  політики,  а 

також розробка теоретичних основ і методичних рекомендацій щодо вирішення 

задач оцінки, аналізу та формування мотиваційних механізмів на підприємствах 

машинобудування.

Відповідно,  для  досягнення  вказаної  мети,  поставлено  і  розв’язано 

наступні завдання:

– проведено порівняльний аналіз існуючих теорій мотивації та сформовано 

особливості управління людськими ресурсами у деяких країнах;

– досліджено та виявлено сучасний стан мотивування та стимулювання на 

АТ «АвтоКрАЗ»;

– здійснено  аналіз  проблем  системи  матеріального  стимулювання 

АТ «АвтоКрАЗ»;

– оціненого наявну кадрову та мотиваційну політику АТ «АвтоКрАЗ»;

– запроваджено  оцінку  мотиваційного  профілю  працівників  для  умов 

діяльності АТ «АвтоКрАЗ», що дає можливість зрозуміти які мотиви керують 

працівниками;

– розроблено  та  обґрунтовано  взаємозв’язок  доходів  працівника 

підприємства та результативності діяльності;

– здійснено  аналіз  та  удосконалено  систему  нематеріальної  мотивації 

персоналу підприємства;

– розширено  сфери  застосування  економіко–математичних  методів 

прогнозування. 

Ключові  слова:  методичні  аспекти  мотивації  персоналу,  економіко-

математичне моделювання.
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