
РЕФЕРАТ 

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра на тему «Формування 

соціально-економічного механізму розвитку на підприємстві» (на прикладі 

ТОВ «Метал Холдінг Трейд») містить 30 сторінок, 33 таблиці, 9 рисунків, 

4 додатка. Перелік посилань нараховує 55 найменування. 

Актуальність теми: В останні роки витрати на соціальну діяльність 

підприємства розглядаються не як витрати, а як активи підприємства, які треба 

правильно використовувати. У діяльності сьогоднішнього менеджера 

переважають соціально-економічні та психологічні методи управління над 

традиційними адміністративними. Поступово людський фактор починає 

визначати конкурентоспроможність і ефективність підприємства. Тому в 

сучасних умовах особливу актуальність набуває розробка принципово нових 

механізмів соціально-економічного розвитку підприємства.  

Метою роботи є систематизація теоретико-методичних положень та 

обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування організаційно-

економічного механізму розвитку підприємства. 

Об’єктом дослідження є процеси формування соціально-економічного 

механізму розвитку підприємства. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, науково-методичних 

та практичних аспектів формування організаційно-економічного механізму 

розвитку підприємства ТОВ "Метал Холдінг Трейд". 

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися 

методи економіко-статистичного моделювання, прогнозування. Обробка і 

аналіз статистичних матеріалів, проведення аналітичних розрахунків 

виконувалися з використанням інструментарію програмних засобів MS 

Windows, MS Word, MS Excel. 



Практична значущість  полягає в тому, що результати можуть бути 

використані у діяльності підприємства для покращення соціально-

економічного механізму підприємства. 
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підприємства, система управління . 

ABSTRACT 

Bachelors thesis on the  "Formulation of socially-economical mechanism for 

development on the property" includes 85 pages, 33 tables, 9 drawings, 4 

attachments. The bibliography list consists 55 items. 

The purpose of the work is systematization of theoretical and methodological 

provisions and substantiation of practical recommendations regarding the formation 

of organizational and economic mechanism of enterprise development. 

The object of research is the processes of formation of the socio-economic 

mechanism of enterprise development. 

The subject of the study is a set of theoretical, scientific, methodological and 

practical aspects of the formation of organizational and economic mechanism for the 

development of the enterprise Metal Holding Trade. 

Research methods. In the process of research, methods of economic-statistical 

modeling, forecasting were used. The processing and analysis of statistical materials, 

conducting analytical calculations were carried out using the software tools MS 

Windows, MS Word, MS Excel, the use of high-quality information and empirical 

materials, their modern computer processing, the use of traditional and new 

advanced methods of analysis ensured the reliability and validity of the presented 

research results. 

 


