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Реферат 

 

Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи на тему 

«Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент розвитку 

територіальної громади». 

62 сторінки, 15 рисунків, 13 таблиць, 31 використаних джерел.  

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, РОЗВИТОК, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ, 

ВОЄННИЙ СТАН, КОМУНІКАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ. 

 

Об'єкт дослідження – процес розвитку територіальної громади. Предмет 

дослідження – процес прийняття рішень з розвитку територіальної громади з 

урахуванням соціальної відповідальності місцевого бізнесу. 

Мета роботи – розробити пропозиції щодо використання потенціалу 

соціальної відповідальності місцевого бізнесу як чинника розвитку 

територіальної громади. 

Методи дослідження: узагальнення та систематизації; синтез та аналіз; 

аналітичний; логіко-структурний; графічний. 

Отримані результати. У першому розділі проаналізовані: теоретичні 

засади процесу управління розвитком територіальної громади; функції органів 

місцевого самоврядування; вплив місцевого бізнесу на розвиток громади і 

навпаки. У другому розділі: проаналізований рівень розвитку територіальних 

громад, проаналізована соціальна відповідальність та загальний стан бізнесу в 

умовах воєнного стану. У третьому розділі: визначені основні характеристики 

територіальної громади м. Новомосковськ; проаналізована стратегія розвитку 

м. Новомосковськ; запропоновані організаційні рішення з налагодження 

ефективної комунікації бізнесу та місцевої влади в умовах воєнного 

положення. 

Сфера застосування: професійна діяльність суб’єктів публічної сфери та 

суб’єктів місцевого бізнесу. 
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