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Актуальность заключается в том, что в организации недостаточно 

проработана система кадрового и документационного обеспечения 

управления. Решение этой проблемы позволит качественно формировать 

кадровые ресурсы организации, обеспечить их продуктивное 

функционирование. Поэтому кадровое и документационное обеспечение 

управления является столь актуальной и важной для рассмотрения темой. 

Цель дипломной работы заключается в разработке рекомендаций по 

совершенствованию документационного обеспечения работы кадровой службы 

СOAO «Кoммунaркa». 

Объектом исследования является кадровая служба совместного открытого 

акционерного общества «Коммунарка».  

Предмет исследования - документационное обеспечение работы кадровой 

службы СOAO «Кoммунaркa». 

В ходе проведённого исследования проанализирована организационно-

хозяйственная структура СОАО «Коммунарка», рассмотрены пути поиска 

персонала, изучена работа отдела кадров, разработаны предложения по 

совершенствованию кадровой деятельности предприятия.  

 Сформулированные в результате проведенного исследования выводы и 

предложения могут быть использованы при автоматизация кадровой 

деятельности на предприятии. 

Весь приведенный в работе материал, объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные материалы из литературы и 

других источников, отражающие теоретические и методологические положения 

и концепции, сопровождаются ссылками на их авторов. 

Дипломная работа состоит из 58 страниц, включает 57 позиций в списке 

источников и литературы. 
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Тэма: Арганізацыя работы аддзела кадраў сумеснага адкрытага 

акцыянернага таварыства «Камунарка». 

Ключавыя словы: аддзел кадраў, прадпрыемства, персанал, 

дакументацыйнае забеспячэнне, удасканаленне. 

Актуальнасць заключаецца ў тым, што ў арганізацыях недастаткова 

прапрацавана сістэма кадравага і дакументацыйнага забеспячэння кіравання. 

Рашэнне гэтай праблемы дасць магчымасць якасна фарміраваць кадравыя 

рэсурсы арганізацыі, забяспечыць іх прадуктыўнае функцыянаванне. Таму 

кадравае і дакументацыйнае забеспячэнне кіравання з'яўляецца гэтак 

актуальнай і важнай тэмай для разгляду. 

Мэта дыпломнай працы заключаецца ў распрацоўцы рэкамендацый па 

ўдасканаленні дакументацыйнага забеспячэння працы кадравай службы СААТ 

«Камунарка». 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца кадравая служба сумеснага адкрытага 

акцыянернага таварыства «Камунарка».  

Прадмет даследавання - дакументацыйнае забеспячэнне працы кадравай 

службы СААТ «Камунарка». 

У ходзе праведзенага даследавання прааналізавана арганізацыйна-

гаспадарчая структура СААТ «Камунарка», разгледжаны шляхі пошуку 

персаналу, вывучана праца аддзела кадраў, распрацаваны прапановы па 

ўдасканаленні кадравай дзейнасці прадпрыемства.  

Сфармуляваныя ў выніку праведзенага даследавання высновы і 

прапановы могуць быць выкарыстаны пры аўтаматызацыя кадравай дзейнасці 

на прадпрыемстве. 

Увесь прыведзены ў працы матэрыял, аб'ектыўна адлюстроўвае стан 

доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя матэрыялы з літаратуры і іншых крыніц, 

якія адлюстроўваюць тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

Дыпломная праца складаецца з 58 старонак, уключае 57 пазіцый у спісе 

крыніц і літаратуры. 
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THE ABSTRACT 
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Theme: Work organization of personnel department of joint-stock company 

“Kommunarka”. 

Key words: personnel department, company, staff, documentary maintenance, 

improvement. 

The topicality is that in the organization the system of personnel and 

documentary maintenance management isn’t worked out properly. The solution of 

this problem will allow to form personnel of the organization and to ensure their 

efficient functioning. Therefore, personnel and documentary maintenance is such an 

urgent and important topic for consideration. 

The purpose of the thesis is to develop recommendations for improving 

documentary maintenance of the personnel management of SOAO (open joint-stock 

company) “Kommunarka”. 

The object of the research personnel serviceis open joint-stock company 

“Kommunarka” 

The subject of the research is the documentary maintenance of the work of 

personnel management of SOAO “Kommunarka”. 

In the research the organizational and economic structure of SOAO 

“Kommunarka” was analyzed, the ways of personnel search was considered, the 

work of the personnel department was examined, recommendations for improving the 

personnel management of the organization were developed. 

The conclusions and proposals formulated as a result of the conducted research 

can be used in the automation of personnel management at the enterprise. 

 All given material in the research objectively reflects a condition of the 

investigated process, and all borrowed materials from the literature and other sources 

reflecting theoretical and methodological provisions and concepts are followed by 

references to their authors. 

Thesis consists of 58 pages, includes 57 lines in the list of sources and 

literature. 

 

 

 

 

 


