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                                                               УДК 65. 014. 1 001. 2: 061.5: 629. 33: 339.138

МЕТОДОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ  ПЕРСОНАЛУ АТ «КРЮКІВСЬКИЙ 
ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ПРИ РОЗШИРЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
ЗВ'ЯЗКІВ. 

Дипломна робота на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2018. 
140 с., ___ рис., ___табл., 2 додатки, 29 джерел.

     Мета роботи: дослідження системи менеджменту персоналу та

організації виробництва задля покращення діяльності АТ «Крюківський

вагонобудівний завод» при розширенні зовнішньоекономічних зв’язків.

    Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані наступні

завдання:

            розглянуто основні положення системи менеджменту персоналу;

            приведена загальна характеристика діяльності компанії;

            проведені розрахунки техніко-економічних показників діяльності

            компанії «КВБЗ»;

            проведений фінансовий аналіз діяльності підприємства;

            проведений аналіз фінансового  стану підприємства;

            досліджена організаційна структура ПАТ «КВБЗ» ;

            представлена удосконалена структура управління.

            проведено економіко-математичне моделювання;

            проведені розрахунки економічної ефективності впровадження проектних

           заходів;

           зазначені методи проведення заходів щодо охорони праці в підприємствоовій   
компанії.

Ключові слова: МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ, СИСТЕМА

УПРАВЛІННЯ, ПЛАНУВАННЯ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ.
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