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РЕФЕРАТ

В роботі розглянуті теоретичні аспекти інноватизації системи управління
персоналом сучасного підприємства, вивчено цілі, принципи та особливості
впровадження інновацій в системі управління персоналом, досліджено сутність
менеджменту знань як елементу сучасної системи управління персоналом
підприємства; проведено оцінку результативності управління персоналом в
рамках реалізації інноваційної стратегії промислового підприємства, проведено
моделювання оцінки знань виконавців бізнес-процесів підприємства,
запропоновано шляхи розвитку механізму управління персоналом на засадах
грейдирування посад працівників.

Ключові слова: управління персоналом, інноваційні підходи, менеджмент
знань.

The theoretical aspects of innovating the personnel management system of a
modern enterprise are considered, the goals, principles and peculiarities of
introduction of innovations in the personnel management system were studied, the
essence of knowledge management as an element of the modern enterprise personnel
management system was studied; An assessment of the effectiveness of personnel
management within the framework of the implementation of the innovation strategy 
of the industrial enterprise has been carried out, the modeling of knowledge 
evaluation of the business process executives of the enterprise has been carried out, 
the ways of development of the mechanism of personnel management on the basis of 
grading employees' positions have been proposed.

Key words: personnel management, innovative approaches, knowledge
management




