ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕЛЬНИЧЕНКО Олександр Віталійович

УДК 336.71

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Одеса – 2011
Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Університеті банківської справи Національного банку
України (м. Київ).
Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор
Усач Богдан Федорович,
Львівський інститут банківської справи
Університету банківської справи
Національного банку України (м. Київ),
завідувач кафедри обліку і аудиту

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор
Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна,
ДВНЗ «Київський Національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана»,
професор кафедри обліку в кредитних
i бюджетних установах та економічного аналізу
кандидат економічних наук, доцент
Ричаківська Віра Іванівна,
Національний банк України,
головний бухгалтер – директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Захист дисертації відбудеться 14 квітня 2011 року о 15 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 Одеського державного економічного
університету за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеського державного
економічного університету за адресою: 65082, м. Одеса, вул.
Преображенська, 8.
Автореферат розіслано 12 березня 2011 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради

А.І.Ковальов

Економічний аналіз кадрового забезпечення фінансово-кредитних установ України:
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / О. В. Мельниченко; Одес. держ. екон. ун-т. — О.,
2011. — 20 с. — укp.
З'ясовано завдання установ під час організації економічного аналізу кадрового забезпечення
за умов управління за цілями. Визначено інформаційну базу та інструментарій проведення
аналізу. Виявлено методи оцінювання ефективності превентивних заходів і системи
моніторингу персоналу. Проаналізовано стан кадрового забезпечення фінансово-кредитних
установ України й ефективність інвестування коштів у його розвиток. Розроблено методику
моделювання варіантів стратегій на основі автоматизованої системи вибору альтернативних
рішень із застосуванням аналізу за відхиленнями. Удосконалено класифікацію основних
чинників впливу на службові відносини та оцінку кадрового забезпечення. Оцінено
застосування інструментів економічного аналізу інвестиційних проектів під час визначення
кадрової політики та здійснення фінансових витрат.
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