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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі досліджується специфіка формування та
функціонування кадрового діловодства як засобу реалізації кадрової
політики машинобудівного підприємства на прикладі ЗПТО «Віра-сервіс
Інтермаш», з'ясовано особливості ведення розпорядчих документів з
особового складу, проаналізовано особливості оформлення облікових
документів з кадрів, правила оформлення, ведення та обліку трудових
книжок,охарактеризовано програмне забезпечення електронного
документообігу, проаналізовано особливості побудови локальної мережі,
з'ясовано особливості створення електронного архіву та надано рекомендації
щодо оптимізації кадрового діловодства підприємства на сучасному етапі
розвитку машинобудівного бізнесу.

Ключові слова: кадрове діловодство, кадрова політика, машинобудівне
виробництво, оптимізація кадрового діловодства.

The master’s work examines the specifics of the formation and functioning
of structural subdivisions of the HR office administration as a tool of
implementation of the organization’s personnel policy on the example of the
machine-building enterprise «Vira-service Intermash». The work clarifies specifics
of maintaining distributed personnel’s documents, and analyzes specifics of
providing personnel’s administrative documents, document processing rules,
management and accounting of employment record books. Also was characterizedthe 
software of electronic document management, analyzed the features of building
a local network, clarified the features of the digital archive’s creation. Also had
made recommendations for optimizing the HR office administration of the
enterprise at the current stage of development of the machine-building enterprise.

Keywords: HR office administration, personnel policy, machine-building
production, optimization of the HR office administration.




