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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка: 85 стор., 6 рис., 6 табл., 47 джерел, презентація 

PowerPoint. 

 

Об’єкт дослідження: процеси забезпечення соціальної відповідальності 

суб’єкту бізнесу. 

Мета роботи: обґрунтування організаційно-методичних засад та розробка 

рекомендацій щодо забезпечення соціальної відповідальності організації в сфері 

виробничого підприємництва. 

У першому розділі було розглянуто теоретичне підґрунтя соціально-

відповідальної діяльності суб’єктів бізнесу. Проведений аналіз наукових підходів  

до забезпечення соціальної відповідальності бізнесу.  

У другому розділі був проведений аналіз та оцінка стану соціальної 

відповідальності в сфері виробничого підприємства. Проаналізовано зовнішню та 

внутрішню соціальну відповідальність на ТОВ «ЦЗФ Курахівська». Розглянутий 

закордонний досвід здійснення соціально-відповідального ведення бізнесу. 

У третьому розділі були запропоновані практичні аспекти розробки та 

реалізації програм партнерства в сфері зовнішньої соціальної відповідальності 

підприємства. Запропоновані організаційно-методичні підходи до забезпечення 

впровадження проекту «Ризик-контроль». 

Ключові слова: БІЗНЕС, ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, СОЦІАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО, УПРАВЛІННЯ 

ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ. 
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