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АНОТАЦІЯ
                                                                                                                         УДК 658.3:316.662.22
МІРОШНІЧЕНКО М.В.
«Соціальна відповідальність бізнесу як складова управління персоналом
(на прикладі АТ «АвтоКрАЗ»)»: Робота на здобуття ступеню магістра зі
спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної
програми «Бізнес-адміністрування». – Кременчук, 2018. – 193 с., 40 іл., 45 табл.,
44 формули, 3 додатки, 25 джерел.
Метою магістерської роботи є дослідження напрямків соціальної
відповідальності бізнесу як складової управління персоналом на АТ
«АвтоКрАЗ». Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні
питання: сутність та види корпоративної соціальної відповідальності бізнесу;
система соціально відповідального управління персоналом промислових
підприємств; коротка характеристика техніко-економічних показників АТ
«АвтоКрАЗ»; проведений техніко-економічний аналіз діяльності підприємства;
виконано дослідження організаційної структури підприємства; формування
соціального пакету працівника на основі крауд-технологій на АТ «АвтоКрАЗ» і
запропоновано проведено заходи розрахунок щодо поліпшення економічної
соціальної ефективності відповідальності; від впровадження запропонованих 
проектних заходів. Відповідно проведеного дослідження були запропоновані 
проектні заходи, які підвищать конкурентноздатність персоналу АТ 
«АвтоКрАЗ» при використанні сучасних методик з менеджменту.
Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів. За результатами досліджень
керівництвом АТ «АвтоКрАЗ» плануються до реалізації запропоновані заходи.
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