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АНОТАЦІЯ 

 

Степаненко М.С. Підвищення ефективності управління 

персоналом на підприємстві (на матеріалах ТОВ «АГРІНА ТРЕЙД»).  

Магістерська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретико-

методичних та практичних аспектів підвищення ефективності управління 

персоналом на підприємстві. Розглянуто теоретико–методичні засади 

ефективності управління персоналом на підприємстві. Здійснено оцінку 

ефективності управління персоналом на ТОВ «АГРІНА ТРЕЙД». Надано 

практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління 

персоналом на досліджуваному підприємстві. 

 Ключові слова: персонал, управління персоналом, ефективність, оцінка, 

підприємство.  

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

Stepanenko M.S. Improvement of the efficiency of personnel 

management at the enterprise (on the materials of LLC «AGRINA TRADE»). 

 Master's qualification work is devoted to the study of theoretical, 

methodological and practical aspects of improving the efficiency of personnel 

management at the enterprise. The theoretical and methodological foundations of 

the effectiveness of personnel management at the enterprise are considered. The 

efficiency of personnel management at AGRINA TRADE LLC was evaluated. 

Practical recommendations for improving the efficiency of personnel management 

in the studied enterprise are given. 

 Key words: personnel, personnel management, efficiency, evaluation, 

enterprise. 

. 
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