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РЕФЕРАТ

       У тексті роботи: 96 сторінок, 19 таблиць, 5 рисунків, 26 формул, 61 літературних 
джерел.
     У роботі досліджені теоретико-методологічні засади управління корпоративною 
соціальною відповідальністю на підприємстві кондитерського виробництва, велику увагу 
приділено необхідності її розвитку. Розкрито сутність та складові економічної категорії
«корпоративна соціальна відповідальність».Розглянуті значимість корпоративної
соціальної відповідальності (КСВ), її актуальність на сучасному етапі соціально-
економічного розвитку країни. Розглядається роль КСВ у всіх ланках управління як в 
рамках соціально-економічної діяльності регіону, так і на рівні підприємства. Підкреслено 
значущість прийняття правильних управлінських рішень з урахуванням КСВ.
      Проаналізовано фінансово-економічні показники діяльності підприємства
харчової галузі та стан його корпоративної соціальної відповідальності. Подані
техніко-економічні показники діяльності та проведено аналіз фінансових
результатів та фінансового стану досліджуваного підприємства. У роботі дано
оцінку ефективності існуючого механізму управління корпоративною соціальною 
відповідальністю підприємства кондитерської промисловості. За результатами проведеного 
аналізу запропоновані заходи щодо удосконалення ключових складових механізму
управління корпоративною соціальною відповідальністю.

    Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, значущість
КСВ, механізм управління КСВ, ефективність, удосконалення організаційно-
економічного механізму управління КСВ.

     In the given research there are 96 pages, 19 tables, 5 pictures, 26 formulas, 61 literary sources.
     Theoretical and methodological principles of corporate social responsibility
management in the confectionary production have been researched; emphasis was put
on the necessity of its development. The nature and constituents of the economic
category of "corporate social responsibility" have been outlined. Significance of
corporate social responsibility (CSR) and its actuality on the modern stage of social
and economic development of the country have been considered. The role of CSR is
examined in all management links both within the framework of social and economic
region activity and on the level of enterprise. Meaningfulness of correct administrative decision 
making with taking CSR into account has been underlined. Financial and economic performance 
indicators of the enterprise of food industry and the state of its corporate social responsibility 
have been analyzed. Technical and economic performance indicators are given and the analysis 
of financial results and financial state of the investigated enterprise is conducted. The efficiency 
estimation of the existent mechanism of corporate social responsibility management in the 
confectionary production has been given. Based on the results of the conducted analysis, 
improvement measures of the key constituents in the mechanism of corporate social 
responsibility management have been proposed.

Keywords: corporate social responsibility, meaningfulness of CSR, the mechanism of CSR 



management, efficiency, improvement of organizational and economic mechanism of CSR 
management.

РЕФЕРАТ 

   Дипломна робота присвячена вирішенню актуального науково-практичного завдання
щодо забезпечення ефективності діяльності підприємства. В дипломній роботі розглянуті 
теоретичні засади ефективності діяльності підприємства, визначено сутність ефективності
діяльності підприємства та охарактеризовані показники ефективності діяльності
підприємства. Проведений аналіз діяльності підприємства дав змогу оцінити
ефективність діяльності підприємства в цілому. В роботі запропоновані заходи щодо 
підвищення ефективності діяльності ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт».

     Ключові слова : ефект, ефективність, показники ефективності, оборотність, 
продуктивність, рентабельність, фінансова стійкість, структура капіталу.

    Thesis is devoted to solving the actual scientific and practical task of ensuring the efficiency of 
the enterprise. In the thesis the theoretical principles of the efficiency of the enterprise are 
considered, the essence of the activity of the enterprise is determined and the indicators of the 
activity of the enterprise are characterized. The conducted analysis of the activity of the 
enterprise made it possible to evaluate the effectiveness of the enterprise as a whole. The article
proposes measures to increase the efficiency of the LLC "Autocomplex enterprise" Cobalt ".



Keywords: effect, efficiency, performance indicators, productivity, profitability, turnover, 
financial stability, capital structure.


