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АНОТАЦІЯ
   УДК 364:352.075

Пашкевич В.Я.
Дослідження складових соціально-відповідального бізнесу в системі

адміністративного менеджменту: Робота на здобуття ступеню магістра з
менеджменту. – Кременчук, 2019. – 208 с., 27 іл., 25 табл., 48 формул, 65
джерел.

Мета роботи полягає у соціального діалогу між дослідженні 
збалансованості розвитку громадянами, окремими бізнес-одиницями, 
суспільними об’єднаннями, органами державної влади та місцевого 
самоврядування.
Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
− дослідження соціальних орієнтирів сучасного суспільства;
−наявні соціально-орієнтовані дії в умовах розбудови системи
адміністративного менеджменту;
− аналіз та обгрунтувати пропозицій щодо формування соціально-
орієнтованої моделі розвитку підприємства з врахуванням впливу органів
місцевого самоврядування;
− розрахунок економічної ефективності від впровадження проектних
заходів.

Відповідно проведеного дослідження були запропоновані проектні
заходи, які спрямовані на підвищення ефективності кадрової політики
підприємства, побудову дієвої системи його конкурентного розвитку.

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.

Результати проведених досліджень рекомендовано до впровадження в
процесі діяльності АТ «Полтавський ГЗК».

Ключові слова: адміністративний менеджмент, корпоративна соціальна
відповідальність, соціально-орієнтований вплив, збалансований розвиток.

Keywords: administrative management, corporate social responsibility,
socially-oriented influence, balanced development.


