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АНОТАЦІЯ

                                                                                                                      УДК 658.1

   ХОРОЛЬСЬКА АНАСТАСІЯ ВІТАЛІЇВНА

   «Економічне оцінювання органів управління персоналом пат «крюківський

вагонобудівний завод» за розширення експортних поставок»: Робота на

здобуття ступеню магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

– Кременчук, 2019. – 115 стор., 18 рис., 27 табл., 29 джерел.

       Люди є складовою ресурсів підприємства, необхідних для виконання

його цілей та завдань, тобто набувають форми «трудових» або «людських»

ресурсів. Для підвищення ефективності системи управління персоналом на

підприємстві необхідним є пошук нових інструментів і методів побудови,

функціонування та розвитку спеціального відокремленого елементу системи

управління, що відповідатиме за роботу з персоналом. У процесі розроблення

та реалізації різноманітних управлінських рішень, які здатні забезпечити

підвищення ефективності та результативності діяльності, важлива роль

належить побудові, аналізуванню, оцінюванню та розвитку системи

управління персоналом підприємств, виявленню структурних елементів цієї

системи, оцінювання їхньої діяльності та розробленню пропозицій з

розвитку. Вагоме значення у цьому процесі відводиться побудові та

оцінюванні органу управління персоналом, оскільки воно виступає одним із

важливих елементів системи управління персоналом підприємства.

Проведення якісної і результативної побудови та оцінювання діяльності

органу управління персоналом потребує формування об’єктивної, достовірної 

та повної інформаційної бази про систему управління персоналом,про стан

кадровогозабезпечення,кадрової роботи для розроблення та прийняття 

відповідних управлінських рішень.

   Ключові слова: органи управління персоналом, персонал, людські

ресурси, кадри.

   Key words: human resources management, personnel, human resources,

cadre.


