Науковий реферат статті Філиппової С. В. і Черкасової С. О.
"Моніторинг та інструментарій оцінювання управлінських
компетенцій персоналу в контексті забезпечення
конкурентоспроможності промислових підприємств"
У сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває
проблематика управління людськими ресурсами на основі використання
компетентно-орієнтованого підходу, що характеризується формуванням
різноманітних класифікацій компетенцій в управлінській діяльності.
У статті визначаються основні ознаки класифікації компетенцій в
управлінській діяльності та послідовність етапів проведення аналізу й
оцінювання рівня управлінських компетенцій персоналу з метою формування
економічного інструментарію управлінського моніторингу конкурентоспроможності промислових підприємств.
Метою статті є розробка та обґрунтування застосування
методичного інструментарію моніторингу та оцінювання управлінських
компетенцій персоналу промислових підприємств в рамках формування
механізму організаційно-економічного забезпечення їх конкурентоспроможності.
Цінність запропонованої авторами методики щодо оцінювання
рівня управлінських компетенцій полягає у виявленні особливостей
застосування компетентно-орієнтованого підходу в рамках управління
процесом забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств.
ЇЇ практичне використання забезпечить систему управління промислових
підприємств комплексом методичних інструментів та механізмів, які
розвивають науково-методичні та прикладні засади моніторингу їх
конкурентоспроможності та вдосконалюють механізм її організаційноекономічного забезпечення.
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