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РЕФЕРАТ 

Жилевич Павел Войтехович 

«Мотивация труда работников в организации и пути еѐ 

совершенствования на примере ООО “Шклярус”» 

Дипломная работа: 67 с., 3 рис., 11 табл., 42 источника, 3 прил. 

Ключевые слова: МОТИВАЦИЯ, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, 

ЛИКВИДНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МАТЕРИАЛЬНАЯ 

СОСТОВЛЯЮЩАЯ МОТИВАЦИИ, МАТЕРИАЛЬНАЯ СОСТОВЛЯЮЩАЯ 

МОТИВАЦИИ. 

Объект и предмет исследования:  мотивация труда и пути еѐ 

совершенствования на ООО “Шклярус”. 

Методы исследования: анализ литературы, систематизация, 

классификация, описательный метод, метод сравнительного анализа. 

Полученные результаты и их новизна:  рассмотрено понятие 

мотивации, проанализированы особенности нового типа мотивации, 

основанного на идентификации целей работника с целями организации, 

изучены виды и формы стимулирования как неотъемлемого элемента 

мотивационной деятельности, выявлены особенности мотивации и 

стимулирования труда работников предприятия и предложены направления 

ее совершенствования. 

Элементами   научной   новизны   полученных   результатов   является 

возможность значительного повышения качества продуцкции ООО 

«Шклярус».  

Область возможного практического применения: 

совершенствование существующей системы мотивации на ООО “Шклярус”. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает  состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованный из литературных и других 

источников теоретические, методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками их авторов. 

                  ____________________ 

(подпись) 



РЭФЕРАТ 

Жылевіч Павел Войцехавіч 

«Матывацыя працы работнікаў у арганізацыі і шляхі яе ўдасканалення 

на прыкладзе ТАА" Шклярус "» 

Праца змяшчае: 67 с., 3 мал., 11 табл., 42 крыніцы, 3 прыліў. 

Ключавыя словы: МАТЫВАЦЫЯ, БУХГАЛТАРСКІ БАЛАНС, 

ліквіднасць, ЭКАНАМІЧНЫ АНАЛІЗ, матэрыяльная утрымліваў 

матывацыю, матэрыяльная утрымліваў матывацыя. 

Аб'ект і прадмет даследавання: матывацыя працы і шляхі яе 

ўдасканалення на ТАА "Шклярус". 

Метады даследавання: аналіз літаратуры, сістэматызацыя, 

класіфікацыя, апісальны метад, метад параўнальнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: разгледжана паняцце матывацыі, 

прааналізаваны асаблівасці новага тыпу матывацыі, заснаванага на 

ідэнтыфікацыі мэтаў работніка з мэтамі арганізацыі, вывучаны віды і формы 

стымулявання як неад'емнага элемента матывацыйнай дзейнасці, выяўлены 

асаблівасці матывацыі і стымулявання працы работнікаў прадпрыемства і 

прапанаваны напрамкі яе ўдасканалення. 

Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца 

магчымасць значнага павышэння якасці продуцкции ТАА «Шклярус». 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканаленне 

існуючай сістэмы матывацыі на ТАА "Шклярус". 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 

ўсѐ запазычаны з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі іх аўтараў. 

  

              _____________________ 

                                                                          (Подпіс) 

 

 



ABSTRACT 

Zhilevich Pavel Voitekhovich 

"Motivation of employees in the organization and ways to improve the 

example of LLC" Shklyarus "" 

Work includes: 67p. 3 Fig., Table 11, 42 sources, 3 adj. 

Keywords: Motivation, balance sheet, liquidity, ECONOMIC ANALYSIS, 

material composes MOTIVATION, material composes MOTIVATION. 

Object and subject of study: motivation and work on ways to improve 

LLC "Shklyarus." 

Methods: analysis of the literature, classification, classification, descriptive 

method, comparative analysis. 

The results obtained and their novelty: The concept of motivation, 

analyzed features of the new types of motivation based on the employee's 

identification purposes with the goals of the organization, studied the types and 

forms of stimulation as an integral element of motivational activities, features of 

motivation and incentives offered to employees and the direction of its 

development. 

Elements of scientific novelty of the results is the possibility of a significant 

increase in quality produtsktsii LLC "Shklyarus." 

Realm of the possible practical applications: improving the existing 

system of motivation LLC "Shklyarus". 

Copyright work confirms that resulted in it cash-analytical material correctly 

and objectively reflects the state of the process under investigation, and all 

borrowed from the literature and other sources of theoretical, methodological 

principles and concepts are accompanied by references of their authors. 
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