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АНОТАЦІЯ

УДК 331.108 : 336.71

ГОЛОВЧЕНКО  В.В.  «Менеджмент  персоналу  АТ  «Кредмаш»  в  ринкових  умовах
господарювання»: Робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту освітньо-професійної
програми «Менеджмент організацій і адміністрування». – Кременчук, 2018. – 212 с., 24 іл., 52
табл., 48 формул, 2 додатки, 45 джерел.

Метою магістерської роботи є дослідження менеджменту персоналу АТ «Кредмаш» в
ринкових умовах господарювання.

Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання: методики оцінки
ефективності  управлінського  персоналу;  коротка  характеристика  техніко-економічних
показників АТ «Кредмаш»; проведений техніко-економічний аналіз діяльності підприємства;
виконано дослідження організаційної структури підприємства; розглянуті практичні аспекти
оцінки  якісного  складу  персоналу  АТ  «Кредмаш»  і  запропоновано  заходи  щодо  його
поліпшення;  проведено  розрахунок  економічної  ефективності  від  впровадження
запропонованих проектних заходів.

Відповідно  проведеного  дослідження  були  запропоновані  проектні  заходи,  які
підвищать  конкурентноздатність  персоналу  АТ  «Кредмаш»  при  використанні  сучасних
методик з організації праці. 

Висновки,  приведені  у  роботі,  підтверджуються даними,  що отримано в  результаті
дослідження.

Під  час  аналізу  отриманих  даних,  обґрунтовано  впровадження  запропонованих
проектних заходів. За результатами досліджень керівництвом АТ «Кредмаш» плануються до
реалізації запропоновані заходи.

Ключові слова: методологія, персонал, менеджмент персоналу, мотивація, персонал,
організаційна  структура  управління,  апарат  управління,  кадрова  політика,  математичне
моделювання.

Keywords:  methodology,  personnel,  management  of  personnel,  motivation,  personnel,
organizational structure of management, management vehicle, skilled politics, mathematical design.
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