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використання персоналу 

комерційного підприємства 

Аналіз стану, тенденцій інноваційної активності 

вітчизняних та зарубіжних 

підприємств. Теоретичні підходи до 
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використання персоналу підприємства.  

18.05.20-

31.05.20 
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Прийнято до виконання   ____________     
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РЕФЕРАТ 

ПІДПРИЄМСТВО, ПЕРСОНАЛ, ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ, КАДРОВИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ, МОТИВАЦІЯ.  

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему 

«Обгрунтування ефективності використання персоналу комерційного 

підприємства».  

63 сторінок, 13 рисунків, 3 таблиць, 29 інформаційних джерел, 2 додатки. 

Об’єктом дослідження є процес управління розвитком персоналу 

комерційного підприємства. 

Предметом дослідження є методичні засади та практичні аспекти 

управління розвитком персоналу комерційного підприємства.  

Мета дослідження ‒ узагальнення методичних основ і розробка на їх 

підставі пропозицій щодо забезпечення розвитку персоналу комерційного 

підприємства в умовах посилення його конкурентного середовища.  

Отримані результати. У першому розділі pозкpитий стан проблеми та 

теоретичні основи підвищення ефективності використання персоналу 

комерційного підприємства.  

 У другому розділі здійснено оцінювання економіко-організаційних засад 

використання персоналу комерційного підприємства на прикладі торговельної 

мережі роздрібної торгівлі.  

У третьому розділі наведені рекомендації щодо підвищення ефективності 

використання персоналу комерційного підприємства.  

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі. 
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