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Досліджено теоретичні  аспекти  формування  кадрового  потенціалу

промислового підприємства в економіці знань.  Досліджено позиції кадрового

потенціалу  в  системі  складових  потенціалу  підприємства.  Проаналізовано

методичні підходи до оцінки кадрового потенціалу харчових підприємств за

умов  економіки  знань.  Проаналізувати  техніко-економічні  показники  та

показники фінансового стану ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат».

Оцінено кадровий потенціал  підприємства. Проаналізовано  систему охорони

праці  на  ПАТ  «Золотоніський  маслоробний  комбінат».  Застосовано

моделювання  ефективності  розвитку  кадрового  потенціалу  підприємства.

Визначено шляхи оптимізації  параметрів оцінювання кадрового потенціалу

підприємства.   Визначено   шляхи  розвитку  механізму  формування  та

ефективності використання кадрового потенціалу підприємства.

Ключові  слова: економіка  знань,  позиціонування  кадрового

потенціалу, оцінювання кадрового потенціалу, плинність кадрів.

The theoretical aspects of forming the personnel potential of the industrial

enterprise in the knowledge economy were investigated. The position of personnel

potential in the system of potential components of the enterprise was analyzed. The

methodical  approaches  to  assessing  the  personnel  potential  of  food  companies

under  the  conditions of  knowledge economy were analyzed.  The technical  and

economic indicators and indicators of the financial state of PJSC "Zolotonsky oil

processing  plant"  were  analyzed.  An  assessment  was  made  of  the  personnel

potential of the enterprise. The system of labor protection was analyzed at PJSC

"Zolotonsky oil processing plant". The author applied modeling of efficiency of

development of personnel potential of the enterprise. The ways of optimizing the

parameters  of  the  personnel  potential  assessment  of  the  enterprise  were

determined. The ways of development of the mechanism of formation of personnel

potential of the enterprise were determined.



Key  words: knowledge  economy,  positioning  of  personnel  potential,

estimation of personnel potential, staff turnover.


