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АНОТАЦІЯ
                                                                                                           УДК 658.8:338.24

КАЛАШНИК О.Ю. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ У
ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» В УМОВАХ
РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН.

Дипломна робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – 
Кременчук,
2019. – 200 с., 25 рис., 46 табл., 2 додатки, 25 джерел.

Метою магістерської роботи є дослідження резервів підвищення
ефективності праці на основі впровадження удосконаленої мотиваційної
політики, а також розробка теоретичних основ і методичних рекомендацій
щодо вирішення задач оцінки, аналізу та формування мотиваційних
механізмів на вагонобудівному підприємстві.

Для досягнення вказаної мети, поставлено і розв’язано наступні
завдання: запропоновано теоретичні та науково-методичні положення
удосконалення ефективності управління персоналом підприємств
машинобудування; розроблено концептуальні положення функціонування
механізму забезпечення ефективності управління персоналом на засадах
функціонально-структурного підходу; виявлено сучасний стан мотивування
та стимулювання у АТ «КВБЗ»; здійснено аналіз проблем системи
матеріального та нематеріального стимулювання підприємства; оцінено
наявну кадрову та мотиваційну політику; розроблено та обґрунтовано
взаємозв’язок доходів працівника підприємства та результативності їх
діяльності; розширено сфери застосування економіко–математичних методів
прогнозування.
Розраховано економічний ефект від запропонованих проектний рішень.
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