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РЕФЕРАТ

Об'єктом дослідження є мотивація праці як умова підвищення трудової

активності учасників виробничих стосунків.

Предметом  дослідження  є  система  економічних  стосунків  в  умовах

інноваційних  змін  в  економіці,  що  визначає  формування  систем  соціально-

економічної мотивації і стимулювання праці учасників виробничих стосунків.

В  дипломній  роботі  досліджено  сутність  мотивації  персоналу  як

економічної категорії, розглянуті сучасні методи оцінки ефективності системи

сучасний соціально-економічної стан промисловості; та мотивації перспективи

проведений  персоналу;  розвитку  детальний  розглянутий  підприємств  аналіз

хімічної  техніко-економічних  показників  а  також  показників,  що

характеризують фінансовий стан підприємства; проведений аналіз ефективності

системи соціально-  економічної  мотивації  на підприємстві  а  також напрямки

удосконалення  механізму  соціально-економічної  мотивації  за  умови

інноваційного розвитку економіки.

Ключові  слова:  аналіз,  механізм,  ефективність,  персонал,  система,

управління, мотивація, розвиток, інновації.

In the diploma work, the day of motivation for staff as an economical category,

take into account the most advanced methods of evaluating the effectiveness of the

system of social and economic motivation for staff; rozgljutiut present stanza and

prospect of development of industrial enterprises; conducting a detailed analysis of

technical  and economic indicators and indicators,  which characterize the financial

camp of enterprises; carrying out an analysis of the effectiveness of the system of

socially-economic  motivation  for  business  and  also  directly  improving  the

mechanism  of  socially-economic  motivation  for  understanding  the  innovative

development of the economy.

Key words: analysis, mechanism, efficiency, personnel, system, management,

motivation, development, innovation.


