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АНОТАЦІЯ
                                                                                                                  УДК 339.13
МАТВІЄЦЬ АНДРІЙ МИОЛАЙОВИЧ

Формування  стратегії  корпоративної  соціальної  відповідальності
підприємств. Дипломна робота на здобуття ступеню магістра з
менеджменту. – Кременчук, 2019. 103 с., 15 рис., 18 табл., 36 джерел.

Корпоративна соціальна відповідальність має бути важливою
складовою концепції розвитку сучасного підприємства. Завдяки високому
рівню корпоративної соціальної відповідальності, підприємства набувають
цілого ряду переваг та займають важливі місця в житті суспільства. Проте,
відсутність у керівників вітчизняних підприємств ефективних інструментів
реалізації принципів корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)
призводить до повної або часткової втрати соціальної активності, зниження
рівня ділової репутації конкурентоспроможності суб'єктів господарювання.

Соціально відповідальна поведінка підприємств є запорукою гідного
рівня життя населення, процвітання бізнес-структур та ефективного
функціонування ринкової економіки. Усвідомлення того, що вирішення
проблеми стійкого розвитку підприємств потребує розв’язання
багатокритеріальної задачі становлення соціального суспільства, надає
нового бачення феномена соціальної відповідальності як перспективної
концепції управління, що відображає процеси глобалізації, соціалізації,
інтеграційності та інноваційності машинобудівної галузі України.

Мета роботи полягає у розробці шляхів активізації соціальної
відповідальності суб’єктів господарювання машинобудівної галузі
Висновки, наведені у роботі, підтверджується статистичними даними,
отриманими в результаті дослідження.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, стратегії
підприємства, машинобудівні підприємства.

Keywords: corporate social responsibility, enterprise strategy machine-
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