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                                                               АНОТАЦІЯ
                                                                                                       УДК 658.14:338.31

  Мета роботи полягає в розробці теоретико-методичних та практичних
рекомендацій щодо управління персоналом на основі впровадження
мотиваційних механізмів та визначення їх впливу на діяльність організації;
формування системи мотивації з метою оцінювання його результатів, для
обґрунтування відповідності обраній стратегії; розробка системи оплати праці,
для надання рекомендацій щодо подальшого розвитку ПрАТ «Кредмаш»
Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані наступні
завдання: розглянуто сутність і методи мотивації; визначено особливості
організації діяльності підприємства машинобудівної промисловості в ринкових
умовах господарювання; охарактеризовано основні напрями його роботи;
проведено аналіз показників праці; удосконалено організаційну структуру
управління АТ «Кредмаш»; здійснено розрахунок ефективності використання
персоналу та умов їх праці. На основі проведеного аналізу існуючої системи
мотивації запропоновано здійснити заходи, які призведуть до створення на
ПрАТ «Кредмаш» ефективного мотиваційного середовища. Запропоновано
заходи щодо покращення умов праці персоналу. Завдяки реалізації заходів
щодо удосконаленню системи мотивації праці, на підприємстві може бути
досягнута його мета, а саме, покращення економічних та фінансових показників
господарської діяльності.
Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження.
Обґрунтовано впровадження запропонованих проектних заходів.

  Ключові слова: мотивація праці, персонал, матеріальне стимулювання,
нематеріальне стимулювання, критерії ефективності мотивації.
  Keywords: motivation of labor, personnel, material stimulation, non-material
stimulation, criteria of effectiveness of motivation.
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                                                                                                     ДК 658.17:331.108.2
Кузьменко В.І.
     Менеджмент  персоналу  та  підвищення  ефективності  праці  в  ПАТ
«Крюківський  вагонобудівний  завод»  при  розширенні  зовнішньоекономічних
зв’язків:  Робота  на  здобуття  ступеню магістра  з  менеджменту.  –  Кременчук,
2019. – 187 с., 21 іл., 52 табл., 38 формул, 85 джерел.
Мета роботи полягає у дослідженні методичних засад та особливостей
використання використання сучасних методів менеджменту в системі
управління персоналом підприємства.
Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
− характеристика АТ «Крюківський вагонобудівний завод»;
− дослідження стану системи управління персоналом в умовах
діяльності АТ «Крюківський вагонобудівний завод»;
− аналіз та обгрунтувати пропозицій щодо формування ефективної
моделі праці персоналу підприємства з врахуванням міжнародного досвіду;
− розрахунок економічної ефективності від впровадження проектних
заходів.
   Відповідно проведеного дослідження були запропоновані проектні
заходи, які спрямовані на підвищення ефективності кадрової політики
підприємства, побудову дієвої системи його конкурентного розвитку.
Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.
Результати проведених досліджень рекомендовано до впровадження в
процесі виробничо-господарської діяльності АТ «Крюківський вагонобудівний
завод».

    Ключові слова: персонал, соціально-трудові відносини, управління
персоналом, ефективність праці.

    Keywords: personnel, social and labor relations, personnel management,



labor efficiency.

                                                 
   

  


