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АНОТАЦІЯ

     Метою магістерської роботи є визначення місця і ролі соціально-
орієнтованого підприємства в житті територіальної громади та розробка
рекомендацій щодо підвищення ефективності його взаємодії із місцевими
органами влади за сучасних умов господарювання на прикладі ПрАТ
«Кредмаш». Відповідно до вказаної мети в роботі розглянуто наступні питання:
сутність соціальної орієнтації як напряму розвитку вітчизняного бізнесу;
аспекти соціальної відповідальності підприємства та його взаємодію із 
органами місцевого самоврядування; коротка характеристика техніко-
економічних показників ПрАТ «Кредмаш»; виконано дослідження 
організаційної структури підприємства; формування соціального пакету 
працівника на ПрАТ «Кредмаш»і запропоновано заходи щодо поліпшення 
соціальної відповідальності;проведено розрахунок економічної ефективності 
від впровадження запропонованих проектних заходів.
    Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів. За результатами досліджень
керівництвом ПрАТ «Кредмаш» плануються до реалізації запропоновані
заходи.
    Ключові слова: соціально-орієнтований вплив; соціальна відповідальність
бізнесу, місцеве самоврядування; машинобудівна галузь; апарат управління,
кадрова політика, економіко-математичне моделювання.

   Keywords: socially oriented influence; social responsibility of business, local
self-government; machine-building industry; management apparatus, personnel
policy, economic and mathematical modeling.

   

  


