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РЕФЕРАТ

    Дипломна робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної 
проблеми щодо розвитку кадрового потенціалі підприємства. В  дослідженні
розглянуті теоретичні засади кадрового потенціалу підприємства; проведений 
аналіз показників фінансово – господарської  діяльності промислового
підприємства; зроблена оцінка механізму використання кадрового потенціалу 
на підприємстві, обгрунтовані напрями підвищення ефективності використання 
кадрового потенціалу підприємства.

Ключові слова : кадровий потенціал, оцінка ефективності використання 
кадрового потенціалу, ринок праці, хімічна промисловість, коефіцієнтна
методика оцінки кадрового потенціалу підприємства,компоненти кадрового 
потенціалу.

       The diploma thesis is devoted to solving the actual scientific and practical
problem regarding the development of personnel potential of the enterprise. The
study considers the theoretical principles of the personnel potential of the
 enterprise; analysis of financial and economic activity indicators of industrial
enterprise; the mechanism of utilization of human resources at the enterprise is
estimated, directions of increase of efficiency of use of human resources of the
enterprise are substantiated.

      Keywords: personnel potential, estimation of efficiency of use of personnel
potential, labor market, chemical industry, coefficient method of estimation of
personnel potential of the enterprise, components of personnel potential.


