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АНОТАЦІЯ

     В дипломній магістерській роботі визначено комплекс питань щодо сутності

та особливостей впровадження  корпоративної  соціальної відповідальності на

підприємстві.Проаналізовано техніко-економічну характеристику,основні 

показники соціальної корпоративної відповідальності, а також проведено оцінку

ефективності її впровадження на ПАТ «Укртатнафта». Запропоновано шляхи 

вдосконалення корпоративної соціальної відповідальності на підприємстві.

       Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, фінансове

управління, стратегія підприємства, стейкхолдери, соціальна звітність,

інтегрування корпоративної соціальної відповідальності.

     The diploma Master’s work defines a complex of questions of the corporate

social responsibility and features of its implementation. The technical and

economic characteristics, the main indicators of corporate social responsibility are

analyzed, the effectiveness of implementation of corporate social responsibility are

identified for PJSC «Ukrtatnafta». The ways of improvement of corporate social

responsibility are offered.

    Keywords: corporate social responsibility, financial management, enterprise

strategy, stakeholders, social reporting, integration of corporate social

responsibility.

   

  


