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АНОТАЦІЯ
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Сокіл О.В.
Управління персоналом в системі органів місцевого самоврядування
(на прикладі Виконавчого комітету міста Кременчука): Робота на здобуття
ступеню магістра з публічного управління та адміністрування. – Кременчук,
2019. – 209 с., 11 іл., 15 табл., 21 формула, 73 джерела.

Мета роботи полягає у дослідженні методичних засад формування
ефективних систем врядування та розвитку сучасного суспільства на засадах
аналізу та запозичення світового досвіду з управління персоналом.

Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв'язані
наступні завдання:
- розглянути сучасні методи та принципи управління персоналом;
- розглянути зарубіжний досвід управління персоналом в органах
місцевого самоврядування;
- розробити практичнi рeкомeндацiї щодо пiдвищeння ефективності
управління персоналом в системі органів місцевого самоврядування, а також
запровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування.
- проектування раціональних робочих місць, умов праці та
інформаційного забезпечення спеціалістів;
- задачі охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях, визначення
шкідливих й небезпечних факторів в системі муніципального управління та
шляхи їх усунення.

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, управління
персоналом, підвищення кваліфікації, процедури оцінювання службовців.
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