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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему «Обґрунтування 

напрямів соціально-відповідального розвитку підприємницької організації» 

містить 72 стор., 11 рис., 9 табл., 32 джерела, 4 додатки. 

 

БІЗНЕС, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, РОЗВИТОК, 

РІШЕННЯ. 

 

Об’єкт дослідження – соціально-відповідальна діяльність 

підприємницької структури. 

Предмет дослідження – теоретичні і практичні аспекти соціально-

відповідального розвитку підприємницької організації. 

Мета роботи – теоретичне обґрунтування та розробка практичних 

рекомендацій щодо соціально-відповідального розвитку підприємницької 

організації в умовах сучасного бізнес-середовища. 

Методи дослідження – у вирішенні поставлених завдань була 

використана система сучасних загальнонаукових методів: узагальнення, 

систематизації, порівняльного економічного аналізу, аналітичний, 

екстраполяції, графічний та табличний методи. 

Отримані результати. У першому розділі визначено теоретичне підґрунтя 

соціально-відповідального ведення бізнесу та надано характеристику 

сучасному стану соціально-відповідального розвитку підприємницьких 

структур. 

У другому розділі проведено аналіз та здійснена оцінка соціально-

відповідальної діяльності ТОВ СП «НІБУЛОН». 

У третьому розділі наведено напрями соціально-відповідального розвитку 

ТОВ СП «НІБУЛОН». 

Сфера практичного застосування результатів роботи – у підприємницькій 

діяльності при прийнятті рішень щодо соціально-відповідального розвитку 

підприємства. 
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