
Додаток 1  
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 
Кафедра  ___ Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту  

(назва) 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Голова науково-методичної комісії  _________051 «Економіка» __________________ 

(назва комісії) 
 

_________ ____ Перерва П.Г. _________________ 
   (підпис)   (ініціали та прізвище) 

 ( 
 

«_____»____________2019______ року 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Соціальна відповідальність бізнесу 
 

( назва навчальної дисципліни) 
 
 
рівень вищої освіти______ другий (магістерський) _ 

перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 
 
галузь знань______________05 Соціальні та поведінкові науки _ 

(шифр і назва) 
 
спеціальність __________________________051______Економіка___________________________ 

(шифр і назва ) 
 
спеціалізація ______________________________________________________________ 

(шифр і назва ) 
 
вид дисципліни ______________ професійна підготовка _______________________ 

(загальна підготовка / професійна підготовка) 
 
форма навчання __________________денна______________________________ 

(денна / заочна) 
 
 

Харків – 2019___ рік 



Додаток 2 
ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 
 
Робоча програма з навчальної дисципліни _____«Cоціальна відповідальність»______ 

(назва дисципліни) 
Розробники: 
професор кафедри економічної кібернетики та  
маркетингового менеджменту, д.е.н., професор _____________________________________
 ______________ Райко Д.В.  
(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище) 
 
Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри  
 
Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту 
_____________________________________________________________________ 

(назва кафедри) 
 
Протокол від «___»____________2019 року     № _____ 
 
 
Завідувач кафедри ____ЕКММ_______________________________________ Заруба В.Я. 
 (назва кафедри)       (підпис)                        (ініціали та прізвище) 

Додаток 3 
ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 
Назва випускової кафедри ___ Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту 
_______________________________________ 

 
Завідувач кафедри __________________ __________________________ Заруба В.Я.__ 
     (підпис)    (ініціали та прізвище)  
 
«______» __________________ 2019___ р. 
Випускова кафедра  «Економіка та маркетинг»  
 
Завідувач кафедри          _____________________________________________.Перерва П.Г __ 
                                (підпис)                    (ініціали та прізвище)  
«__» ______________2019 р. 

Додаток 4 
 

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін загальної 
підготовки та дисциплін професійної 

підготовки за спеціальністю) або завідувача 
випускової кафедри (для дисциплін 

професійної підготовки зі спеціалізації, якщо 
РПНД розроблена не випусковою кафедрою) 

    
    

 



Додаток 5 
 

МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета надання знань щодо формування у студентів фундаментальних 
знань теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних 
компетенцій. 

 Компетентності: 

Загальні:  

- Здатність вести професійну комунікацію 

- Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і 
принципів академічної доброчесності. 
 

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (визначені стандартом вищої 

освіти спеціальності): 

- Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного 
розвитку. 
 
Програмні результати навчання за спеціальністю (визначені стандартом вищої 
освіти спеціальності) 
 

- Демонструвати навички самостійно приймати рішення, лідерські навички та уміння 
працювати в команді.  

- Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах державною та 
іноземною мовами. 

- Демонструвати високу соціальну відповідальність і дотримання принципів 
академічної доброчесності. 

- Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток. 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Моделювання  в управлінні соціально-
економічними системами 

Моделі в управлінні підприємством 

Моделі державного регулювання економіки Моделі управління економічними ризиками 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Додаток 6 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає ______ 
(%): 

 



Додаток 7 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 
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Л 4 Семестр 10 Змістовний модуль 1 Кредит Сутність 
соціальної відповідальності (2 кредита) 
 
Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого 
розвитку. 

1-26 

1,2 ПЗ 4 Кейси 1-26 
3 Л 2 Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави та 

суспільства. 
1-26 

3 ПЗ 2 Тести  
4,5 Л 4 Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення 

управління 
корпоративною соціальною відповідальністю. 

1-26 

4 ПЗ 2 Вирішення задач  
6 Л 3 Тема 4. Формування відносин роботодавців із 

працівниками 
на засадах соціальної відповідальності. 

1-26 

5 ПЗ 4 Тести  
7 Л 3 Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми 

організаціями на засадах соціальної відповідальності. 
 

1-26 

6 Пз 4 Кейси  
8 Л 3 Змістовний Модуль 2 Оцінювання ефективності 

соціальної відповідальності (2 кредита) 
Тема 6. Екологічна компонента соціальної 
відповідальності. 

1-26 

9,10 Л 4 Тема 7. Соціальне партнерство як інструмент 
формування соціальної відповідальності. 
 

1-26 

11 Л 3 Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної 
відповідальності. 

1-26 

12,13 Л 4 Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної 
відповідальності. 

1-26 



14 Л 2 Тема 10. Стратегічні напрями розвитку соціальної 
відповідальності в Україні. 

1-26 

   Питання до самостійної роботи студентів 
1. Поняття і основні характеристики корпоративної 
соціальної відповідальності. 
2. Формування комплексної моделі корпоративної 
соціальної відповідальності. 
3. Зовнішні та внутрішні джерела корпоративної 
соціальної відповідальності. 
4. Розуміння та реалізація корпоративної соціальної 
ответствен¬ності. 
5. Концепції стейкхолдерів і корпоративного 
громадянства. 
6. Соціальна відповідальність підприємництва у 
розвитку економіки та суспільства. 
7. Поява і прояв необхідності корпоративної 
соці¬альной відповідальності. 
8. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор 
конку¬рентного переваги. 
9. Корпоративна соціальна відповідальність і процеси 
соціа¬лізаціі економіки. 
10. Основні атрибути системи корпоративної соціальної 
ответ¬ственності. 
11. Види взаємодій в системі корпоративної соціальної 
от¬ветственності. 
12. Принципи побудови системи корпоративної 
соціальної от¬ветственності. 
13. Освіта та інтелектуальний потенціал організації як 
фактори внутрішньої соціальної відповідальності. 
14. Основні риси та особливості внутрішньої 
корпоративної со¬ціальной відповідальності. 
15. Види внутрішньої корпоративної соціальної 
відповідальності. 
16. Аналіз результатів реалізації внутрішньої 
корпоративної со¬ціальной відповідальності. 
17. Соціальні програми в стратегії розвитку 
внутрішньої корпо¬ратівной соціальної 
відповідальності. 
18. Становлення внутрішньої корпоративної соціальної 
ответствен¬ності. 
19. Сучасні особливості відповідальності російського 
бізнесу. 
20. Підходи та принципи складання соціального пакета. 
21. Організація та тенденції розвитку внутрішньої 
соціальної от¬ветственності. 
22. Зовнішнє середовище відповідальності 
менеджменту і бізнесу. 
23. Гранти та пільгові позики як форми підтримки 
зовнішнього середовища бізнесу. 
24. Підтримка розвитку науки та освіти. 
25. Особливості охорони здоров'я як об'єкта 
корпоративної со¬ціальной відповідальності. 

 



Необхідність формування здо¬рового способу життя. 
Регулювання стресових ситуацій в ор¬ганізаціі. 
26. Роль культури в розвитку економіки та суспільства. 
27. Приватні та корпоративні форми підтримки 
культури (зару¬бежний досвід). 
28. Благодійна діяльність бізнесу в області підтримки 
культури. 
29. Міжнародні стандарти корпоративної соціальної 
ответ¬ственності. 
30. Структура і зміст стандарту соціальної 
відповідальності. 
31. Принципи, проблематика та пріоритети соціальної 
ответствен¬ності. 
32. Корпоративне волонтерство в Україні та за 
кордоном. 
33. Концепція та основні фактори сталого розвитку 
органі¬заціі. 
34. Сутність і принципи сталого розвитку організації 
при реалізації корпоративної соціальної 
відповідальності. 
35. Ділова репутація як результат корпоративної 
соціальної от¬ветственності організації. 
36. Формування ділової репутації, її оцінка 
контактними груп¬памі. 
37. Види ділової репутації, її прояв в гудвіл. 
38. Ділова репутація як фактор сталого розвитку 
організа¬ціі. 
39. Роль корпоративної соціальної відповідальності в 
антікрізіс¬ном розвитку організації. 
40. Реагуюча і стратегічна корпоративна соціальна 
от¬ветственность. 
41. Корпоративна соціальна відповідальність як 
елемент анті¬крізісной стратегії організації. 
42. Різноманітність типів соціальної відповідальності. 
43. Джерела конкурентних переваг організації. 
44. Роль корпоративної соціальної відповідальності в 
формірова¬ніі конкурентних переваг організації. 
45. середу прояви корпоративної соціальної 
відповідальності та взаємозв'язок конкурентних 
переваг. 
46. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор 
формі¬рованія конкурентних переваг організації. 
47. Поняття ефективності корпоративної соціальної 
ответствен¬ності. 
48. Соціальний звіт організації. 
49. Оцінка ефективності корпоративної соціальної 
ответствен¬ності. 
50. Оцінка корпоративної соціальної активності. 

 
Разом 
(годин) 

Л-32 
Пз-16 
СРС-72 

  



Примітки 
1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 
2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості аудиторних годин на кількість 
годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчаються студентом самостійно (п. 3 додатку 8).  
3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 



Додаток 8 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  10 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  5 

4 Виконання індивідуального завдання: 34 
5 Інші види самостійної роботи 15 
 Разом 72 

 
Додаток 9 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

____________розрахункове завдання__на тему _« Оцінка поведінки та ефективності роботи 

претендента на відповідну посаду в корпорацію у проектній команді в процесі прийняття 

управлінських рішень», «Оцінка поведінки та ефективності роботи претендента на відповідну посаду 

в корпорацію у проектній команді в процесі прийняття управлінських рішень» ____ 

 (вид індивідуального завдання) 

 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Оцінка поведінки та ефективності роботи претендента на 

відповідну посаду в корпорацію у проектній команді в 

процесі прийняття управлінських рішень 

 

Оцінка поведінки та ефективності роботи претендента на 

відповідну посаду в корпорацію у проектній команді в 

процесі прийняття управлінських рішень 

22-23 



 
 

 
Індивідуальне завдання – це завершена теоретична або практична робота в межах 

програми навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, 
отриманих в процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, 
охоплює декілька тем або зміст навчального курсу  
в цілому.  

Видами індивідуальних завдань є: реферати, розрахункові завдання, розрахунково-
графічні роботи, курсові проекти (роботи) тощо. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) виконується самостійно при 
консультуванні викладачем на протязі вивчення дисципліни у відповідності до графіку 
навчального процесу. ІНДЗ виконується з метою закріплення, поглиблення і 
узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та придбання практичних 
навичок їх застосування при вирішенні проблем оподаткування і податкової політики.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання припускає наявність наступних 
елементів наукового дослідження:  

практичну значущість, що полягає в обґрунтовуванні реальності її результатів для 
потреб практики. Причому реальною вважається робота, яка виконана відповідно до 
наявних проблем держави, регіону, галузі, підприємства або органів податкової інспекції, 
на основі даних за низку років, і результати якої повністю або частково можуть бути 
впроваджені в практику;  

комплексний системний підхід до розкриття теми роботи, який полягає в тому, що 
предмет дослідження розглядається під різними точками зору – з позицій теоретичної 
бази і практичних напрацювань, умов його реалізації, аналізу, обґрунтовування шляхів 
удосконалення, тобто – в тісному взаємозв’язані і єдиній логіці викладу; 

застосування сучасної методології, яке полягає в тому, що при виконанні аналізу та 
обґрунтовуванні шляхів удосконалення окремих аспектів предмету й об'єкту дослідження, 
студент повинен використовувати відомості про новітні досягнення досліджень, 
застосовувати різноманітні підходи й критерії визначення та обґрунтування вибору системи й 
окремих аспектів оподаткування.  

В процесі виконання ІНДЗ, разом з теоретичними знаннями та практичними 
навиками за фахом, студент повинен продемонструвати здібності до науково-дослідної 



роботи й уміння творчо мислити, навчитися вирішувати науково-прикладні актуальні 
завдання.  

У процесі навчання студенти виконують одне ІНДЗ: «Оцінка поведінки та 

ефективності роботи претендента на відповідну посаду в корпорацію у проектній команді 

в процесі прийняття управлінських рішень», «Оцінка поведінки та ефективності роботи 

претендента на відповідну посаду в корпорацію у проектній команді в процесі прийняття 

управлінських рішень» 
 
 

Вимоги до змісту 
ІНДЗ повинні містити наступну структуру. 

Титульна сторінка. Повинна містити назву університету; назву кафедри; назву 
навчальної дисципліни; тему ІНДЗ з вказівкою теми дослідження; прізвище, ініціали 
студента, навчальна дисципліна, номер академічної групи; дату подання ІНДЗ 
викладачеві на перевірку. 

Зміст. Повинен відтворювати назви розділів, параграфів, які розкривають тему 
ІНДЗ, з зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені. 

Вступ. Розкривається сутність і стан наукової задачі та її значущість.  
Основна частина. Містить наукове дослідження відповідно змісту та завданням 

ІНДЗ.  
Висновки. У висновках викладають перелік пропозицій і рекомендацій та практичні 

результати одержані в ІНДЗ. Далі формулюють висновки щодо практичного використання 
здобуття результатів.  

Список літератури. Джерела розміщувати в списку в алфавітному порядку 
прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела, які включені до списку, 
необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням 
праць. 

Додатки. У додатки можуть бути включені матеріали, що є копією документів, 
звітів, або розрахункові таблиці, узагальнюючі схеми чи діаграми. При наявності кількох 
додатків оформлюється окрема сторінка «ДОДАТКИ», номер якої є останнім, що 
відноситься до обсягу ІНДЗ. 

ІНДЗ слід оформляти у відповідності з «Методичними вказівками про вимоги щодо 
оформлення рефератів, курсових, ІНДЗ, дипломних та магістерських робіт», розроблених 
і затверджених кафедрою. Обсяг ІНДЗ повинен становити 20 – 25 сторінок.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 1 «Оцінка поведінки та ефективності роботи претендента на відповідну посаду в корпорацію у проектній команді в 
процесі прийняття управлінських рішень». 

Данное упражнение предназначено для оценки Ваших действий в процессе совещаний, а также для того, чтобы определить 
эффективность Вашей работы в команде.  

У Вас будет 10 минут для ознакомления с прилагаемыми документами и самостоятельной – без консультаций с партнерами 
– подготовки к обсуждению. Затем у группы будет 30 минут, чтобы совместно подготовить рекомендации для руководства 
компании.  

Буклет и сделанные записи будут находиться в Вашем распоряжении на протяжении всего упражнения. Группе не 
разрешается выбирать формального лидера или разделяться на подгруппы. 

“Localbeer” – молодая, быстроразвивающаяся  
пивоваренная компания. В 2012 году компания 
успешно запустила 5 локальных брендов, которые 
за 12 месяцев завоевали 1% пивного рынка. 
Выручка компании за последние периоды 
значительно превышала затраты. Однако в январе-
марте 2013 г. компания столкнулась с 
необходимостью получения краткосрочных 
займов для оплаты счетов поставщиков. Это 
значительно повысило риск уменьшения 
ликвидности. Финансовый директор очень 
обеспокоен сложившейся ситуацией и попросил 
вас подготовить предложения для предстоящей 
встречи с отделами продаж, закупок и финансов 
по увеличению оборотных средств компании. 

Сегодня 15 апреля 2013. Все платежи проводятся 
по вторникам. Годовая ставка по депозиту в гривне 
– 20%, годовая ставка по депозиту в долл. - 10%. 1 
долл= 8 грн. Комиссия банка состоит из двух 
обязательных частей – фиксированной части за 

каждую трансакцию и процента от трансакции. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Поставщики 

Наименование 
поставщика 

Величина 
среднего 
заказа в 
валюте 

контракта 

Валюта 
контракта 

Кол-во 
заказов в 

год 

Сумма 
годового 

контракта в 
грн. 

Штат 
постащика, 

чел 
Описание поставщика 

Укрхмелепродукт 20 000 грн 10 200 000 2000 
Монополист на рынке 

хмелепродуктов 
Принтсервис 100 грн 300 30 000 15 Типография 
Аутсорсинг 2 000 долл 10 160 000 10 IT компания 

Вест Партнер 7 000 долл 5 280 000 3000 Международная компания 
ИП Журавлев 400 грн 10 4 000 3 Мелкое предприятие 



Заявки от поставщиков на оплату 

№ 
заказа 

Наименование 
поставщика 

Сумма 
заказа Валюта 

Дата 
выставления 

счета 
Условия оплаты 

Комиссия банка 

Фиксиров.час
ть: за каждую 
трансакцию 

% от 
суммы 
каждой 

трансакци
и 

4243 Принтсервис 900 грн 01.04.2013 Оплата через 15 дней с даты счет-фактуры 5 грн. 1% 
4244 ИП Журавлев 500 грн 01.04.2013 Оплата на 30 день с конца месяца выставления сч-фактуры 25 грн. - 
4245 Вест Партнер 100 долл 01.04.2013 Оплата через 15 дней с даты счет-фактуры 30 долл. 2% 
4246 ИП Журавлев 300 грн 03.04.2013 Оплата на 30 день с конца месяца выставления сч-фактуры 25 грн. - 
4247 Аутсорсинг 2100 долл 12.04.2013 Оплата на 15 день с конца месяца выставления сч-фактуры 10 долл.   
4248 Вест Партнер 7100 долл 12.04.2013 Оплата сразу 30 долл. 2% 
4249 Укрхмелепродукт 20000 грн 26.04.2013* Предоплата 4 дня 100 грн. 1% 

* Дата предполагаемой поставки 



Платежи клиентов  

 
Тест 2 «Оцінка поведінки та ефективності роботи претендента на відповідну посаду в корпорацію у проектній команді в процесі прийняття управлінських рішень». 
 

Данное упражнение предназначено для оценки Ваших действий в процессе совещаний, а 
также для того, чтобы определить эффективность Вашей работы в команде.  

У Вас будет 10 минут для ознакомления с прилагаемыми документами и самостоятельной – 
без консультаций с партнерами – подготовки к обсуждению. Затем у группы будет 30 минут, 
чтобы совместно подготовить рекомендации для руководства компании.  

Буклет и сделанные записи будут находиться в Вашем распоряжении на протяжении всего 
упражнения. Группе не разрешается выбирать формального лидера или разделяться на 
подгруппы. 

“Localbeer” – молодая, быстроразвивающаяся  пивоваренная компания. В 2012 году 
компания успешно запустила 5 локальных брендов, которые за 12 месяцев завоевали 1% 
пивного рынка. Выручка компании за последние периоды значительно превышала затраты. 
Однако в январе-марте 2013 г. компания столкнулась с необходимостью получения 
краткосрочных займов для оплаты счетов поставщиков. Это значительно повысило риск 
ликвидности. Финансовый директор очень обеспокоен сложившейся ситуацией и попросил 

№ 
заявки 

клиента 

Наименование 
клиента 

Сумма 
заказа 

Валюта Дата поставки Условия оплаты Фактическая 
дата оплаты 

Текущ.дебит
орская 

задолженнос
ть, грн 

Средняя 
заявка, грн 

Годовой 
объём 

заказа, грн 

2418 ИП Коваленко 420 грн 01.04.2013 Оплата сразу 08.04.2013 840    420 20 160  
2419 Диско бар 370 грн 01.04.2013 Оплата сразу 01.04.2013    -  370 17 760  
2420 Хуторок 400 грн 01.04.2013 Оплата сразу нет оплаты 1 600  400 19 200 
2421 Мега стор 7500 грн 01.04.2013 Оплата на 30 день с конца  

месяца выставления сч-
фактуры 

нет оплаты 7 500 7 000    336 000  

2422 Киноман 260 грн 01.04.2013 Оплата сразу нет оплаты 260    260    12 480  
2423 Дом Суши 2000 грн 01.04.2013 Оплата через 15 дней с 

даты счет-фактуры 
нет оплаты 8 000  2 000 96 000  

2424 Бавария паб 500 грн 01.04.2013 Оплата сразу нет оплаты 500 500    24 000 
2425 Киоск  300 грн 01.04.2013 Оплата через 30 дней с 

даты счет-фактуры 
15.04.2013 - 300    14 400 



вас составить оптимальный платёжный календарь по заявкам на оплату от поставщиков. Какими критериями вы будете руководствоваться? На какие финансовые 
показатели компании вы сможете повлиять? Презентуйте результаты вашему руководителю. 

Сегодня 15 апреля 2013. Все платежи проводятся по вторникам. Годовая ставка по депозиту в гривне – 20%, годовая ставка по депозиту в долл. - 10%. 1 долл= 8 грн. 
Комиссия банка состоит из двух обязательных частей – фиксированной части за каждую трансакцию и процента от трансакции.Поставщики 

Наименование 
поставщика 

Величина 
среднего 
заказа в 
валюте 

контракта 

Валюта 
контракта 

Кол-во 
заказов в 

год 

Сумма 
годового 

контракта в 
грн. 

Штат 
постащика, 

чел 
Описание поставщика 

Укрхмелепродукт 20 000 грн 10 200 000 2000 
Монополист на рынке 

хмелепродуктов 

Принтсервис 100 грн 300 30 000 15 Типография 
Аутсорсинг 2 000 долл 10 160 000 10 IT компания 

Вест Партнер 7 000 долл 5 280 000 3000 Международная компания 
ИП Журавлев 400 грн 10 4 000 3 Мелкое предприятие 



Заявки от поставщиков на оплату 

№ 
заказа 

Наименование 
поставщика 

Сумма 
заказа Валюта 

Дата 
выставления 

счета 
Условия оплаты 

  

   
 

  
 
 

 
4243 Принтсервис 900 грн 01.04.2017 Оплата через 15 дней с даты счет-фактуры    
4244 ИП Журавлев 500 грн 01.04.2017 Оплата на 30 день с конца месяца выставления сч-ф     
4245 Вест Партнер 100 долл 01.04.2017 Оплата через 15 дней с даты счет-фактуры    
4246 ИП Журавлев 300 грн 03.04.2017 Оплата на 30 день с конца месяца выставления сч-ф     
4247 Аутсорсинг 2100 долл 12.04.2017 Оплата на 15 день с конца месяца выставления сч-ф      
4248 Вест Партнер 7100 долл 12.04.2017 Оплата сразу    
4249 Укрхмелепродукт 20000 грн 26.04.2017* Предоплата 4 дня    

* Дата предполагаемой поставки 
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Додаток 10 
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

(надається опис методів навчання) 
 
 

При викладанні дисципліни «Маркетингові дослідження» для активізації навчального процесу передбачено 
застосування сучасних навчальних технологій, таких як: проблемні лекції, робота в малих групах; семінари-
дискусії, кейс-методи,  презентації. 

Лекція - одна із форм організації навчання в вищому навчальному закладі. Її основою є системне усне 
викладення викладачем навчального матеріалу протягом заняття, головний зміст якого становлять аналіз та 
узагальнення фактів, а провідними прийомами - пояснення та розмірковування 

Залежно від теми лекції в ній може превалювати характеристика, опис, розповідь про певні факти, 
процеси, явища. Структура традиційної лекції така: організація діяльності викладача й студентів; 
формулювання теми, постановка мети та завдань; актуалізація опорних знань студентів; викладання змісту 
дидактичного матеріалу викладачем, забезпечення умов його сприйняття та засвоєння студентами; 
узагальнення та систематизація знань студентів, набутих у процесі читання лекції, підбиття підсумків лекції. 

У процесі підготовки до лекції викладачу необхідно: визначити тему та оптимальний обсяг нової 
інформації; забезпечити відповідність інформації теоретичним положенням тієї науки, до якої належить 
навчальний предмет; забезпечити системність і доступність викладання навчального матеріалу, зосередження 
уваги студентів на основному, істотному, повноту та глибину реалізації змісту навчального матеріалу. Важливо 
також відібрати та раціонально використати методи й засоби викладання змісту лекції, визначити метод-
домінанту викладання навчального матеріалу (репродуктивний, проблемний, творчий). Доцільно задавати 
диференційовані завдання, план семінарського заняття з теми лекції, розраховуючи на те, що студенти 
заздалегідь почнуть готуватись до обговорення конкретних питань за змістом лекції. 

Залежно від дидактичної мети та місця в логічній структурі навчального матеріалу відрізняють такі 
типи лекцій: вступна, оглядова, узагальнююча, лекція-інструктаж. У дидактичний літературі існує й інша 
типологія лекцій: вступна, оглядова, настановча, поточна. За характером викладання матеріалу й навчально-
пізнавальної діяльності студентів лекції поділяють на проблемні та інформаційно-пізнавальні. 

Специфіка вступної лекції полягає в тому, що її головною метою є розкриття провідних ідей та аспектів 
курсу навчального предмета, перспективи навчальної роботи з студентами з оволодіння змістом курсу 
предмета. При цьому важливо використовувати внутрішньокурсові та міжкурсові зв'язки. Їх реалізація 
забезпечує цілісне сприйняття та уяву про предмети, які вивчаються, їх практичну значущість. Для вступної 
лекції найбільш типовими прийомами викладання навчального матеріалу є порівняння, співставлення, опора на 
знання студентів, які набуті у практичній діяльності та спілкуванні, доведення, висновки, оцінні судження. 

Оглядова лекція проводиться, як правило, з метою висвітлення широкого кола питань з того чи 
іншого курсу навчального предмета, поповнення новітньою інформацією з цих питань, розширення світогляду 
студентів. Важливим моментом оглядової лекції є відбір і структурування навчального матеріалу, що 
забезпечує підготовку студентів до логічного сприйняття систематизованої інформації та засвоєння системних 
знань. Превалюючими прийомами читання оглядової лекції є розповідь, опис та аналіз фактів, явищ, процесів. 

Узагальнююча лекція зазвичай проводиться після вивчення повного обсягу теоретичного матеріалу 
навчальної дисципліни або його великого розділу з метою систематизації та поглиблення знань студентів. 

Лекція-інструктаж проводиться з метою підготовки студентів до семінару, лабораторної роботи, 
практичного заняття. Розкриваючи теоретичний та прикладний аспекти теми лекції, викладач акцентує увагу на 
можливих і доцільних шляхах використання теоретичних знань, навичок і вмінь студентів у процесі 
самостійної роботи; дає розгорнуту трактовку кола тих питань, які передбачені для розгляду на наступному 
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занятті. На лекції-інструктажі можуть бути поставлені завдання репродуктивного, реконструктивного, 
варіативно-тренувального, пошукового та творчого характеру; зосереджена увага студентів на джерелах 
додаткової інформації. 

Таким чином, з метою підвищення якості лекції викладачу необхідно: чітко сформулювати тему лекції, 
визначити її місце в логічній структурі навчальної дисципліни, оптимальний обсяг змісту навчального 
матеріалу; форми, методи та засоби його ефективної реалізації у практичної діяльності. 

На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко сформулювати проблему, яку необхідно 
вирішити студентам. При викладанні лекційного матеріалу слід уникати прямої відповіді на поставлені 
запитання, а висвітлювати лекційний матеріал таким чином, щоб отриману інформацію студент міг 
використовувати при розв’язанні проблеми. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий проміжок часу й 
характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції 
проводяться, як правило, як частина заняття дослідження. 

На початку проведення міні - лекції за вказаними вище темами лектор акцентує увагу студентів на 
необхідності представити викладений лекційний матеріал у так званому структурно-логічному вигляді. На 
розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло. Лекційне заняття, 
проведене у такий спосіб, пробуджує у студента активність та увагу при сприйняття матеріалу, а також 
спрямовує його на використання системного підходу при відтворенні інформації, яку він одержав від 
викладача. 

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою активізації навчального процесу, 
як робота в малих групах. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-семінарські заняття за 
формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує 
формування особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. 

Після висвітлення проблеми (при використанні проблемних лекцій) або стислого викладання матеріалу 
(при використанні міні-лекцій) студентам пропонується об’єднуватися у групи по 5-6 чоловік та презентувати 
наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу. 

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу наблизити процес навчання до реальної 
практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд проблемних управлінських ситуацій. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення певних досягнень, 
результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу і т. ін. Однією з позитивних 
рис презентації та її переваг при використанні в навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули студенти 
при роботі у певній малій групі. 

Семінари-дискусії – передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо даної теми, а також 
розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки 
й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. 
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Додаток 11 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
(надається опис методів контролю) 

 
 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення оцінок за усіма 
формами проведення занять. 

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись в наступних формах: 
1. Оцінювання роботи студентів в процесі лабораторних занять. 
2. Оцінювання виконання індивідуального завдання. 
3. Проведення проміжного контролю. 
4. Проведення модульного контролю. 
5. Проведення підсумкового заліку. 
Загальна оцінка за дисципліною, складається з оцінки за виконання та захист лабораторних робіт, 

оцінки за виконання індивідуального завдання, оцінки за проміжні контрольні роботи, оцінки за виконання 
модульної контрольної роботи та оцінки за виконання підсумкової залікової роботи. Загальна оцінка за 
дисципліною є середньоарифметичною за усіма оцінками. 

Контроль активності на лабораторних заняттях та індивідуального завдання 
Оцінювання проводиться за 12-бальною шкалою за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
2) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що 

розглядаються; 
3) уміння поєднувати теорію з практикою при розв’язанні задач, проведення статистичного аналізу при 

виконання завдань, віднесених до самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
4) логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і при виступі в аудиторії, вміння 

обґрунтувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки. 
Проміжний модульний контроль 
Проміжний модульний контроль знань передбачає виявлення рівня опанування студентом матеріалу 

лекційного модуля та вміння застосовувати його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді 
розрахункового завдання, яке містить практичні задачі різного рівня складності. Для оцінювання рівня 
відповідей студентів на розрахункове завдання використовуються наступні критерії оцінювання: 

оцінка 12 балів – виставляється у випадку, якщо студент правильно вирішив завдання та зробив 
ґрунтовні висновки щодо проаналізованої ситуації; 

оцінка 11 балів – виставляється у випадку, якщо студент правильно вирішив завдання та зробив досить 
значимі висновки щодо проаналізованої ситуації; 

оцінка 10 балів – виставляється у випадку, якщо студент правильно вирішив завдання та зробив не 
досить повні висновки щодо проаналізованої ситуації; 

оцінка 9 балів – студент правильно вирішив завдання, але не зробив належного висновку щодо 
проаналізованої ситуації; 

оцінка 8 балів – студент припустив деякі неточності та помилки при вирішенні завдання, які суттєво не 
вплинули на висновки щодо проаналізованої ситуації; 

оцінка 7 балів – студент припустив помилки при вирішенні завдання, які не вплинули на висновки 
щодо проаналізованої ситуації; 

оцінка 6 балів – студент припустив грубі помилки при вирішенні завдання, які призвели до 
неправильних висновків щодо ситуації, що аналізується; 



 21 

оцінка 5 бали – студент вирішив правильно лише одне завдання менш високого рівня складності та 
зробив висновки; 

оцінка 4 бали – студент вирішив правильно лише одне завдання менш високого рівня складності; 
оцінка 3 бали – студент вирішив одне завдання менш високого рівня складності; 
оцінка 2 бали – студент вирішив лише одне завдання менш високого рівня складності з припущенням 

помилок та неточностей; 
оцінка 1 бали – студент не вирішив жодного завдання; 
Проведення підсумкового заліку 
Підсумковий залік здійснюється та оцінюється за двома складовими: лекційний (теоретичний) модуль 

та практичний модуль. Підсумковий залік проводиться у письмовій формі після того як розглянуто увесь 
теоретичний матеріал та виконані лабораторні завдання в межах кожного з двох модулів. 

Загальна оцінка за підсумковим заліком складається як сума добутків оцінки за 12-бальною шкалою та 
питомої ваги кожної з оцінок. 

Приклад завдання підсумкового заліку. 
Теоретична частина. 
Розкрийте зміст питань: 

1. Зміст, функції прогнозування діяльності підприємства. 
2. Особливості використання. 

Практична частина. 
Розкрийте зміст, та проаналізуйте результати , що були отримані.  
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Додаток 12 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т1Т2Т3Т4Т5Т6 Т7 

Т8 Т9 Т10Т11Т12 
Т13 Т14 

1 2 3 4        5 

100 10 10 10 10 50 10 10 10 10 10 
Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
Додаток 13 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 
Райко Д.В. Соціальна відповідальність. Навчальний посібник – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.– 
71 с. 
 
Райко Д.В. Соціальна відповідальність. Практикум з дисципліни «Соціальна 
відповідальність» – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.– 69 с. 
 
Райко Д.В. Соціальна відповідальність. Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи студентів – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.– 41 с. 
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                                                                                                                Додаток 14 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 
Базова література 

1 Bowen H. R. Social responsibilities of the Businessman / H. R. Bowen. – N.Y. : 
HarperRow, 

1953. – P. 71-82. 
2 Аналіз розвитку систем управління соціальною відповідальністю підприємства та 

проблеми 
їх упровадження в Україні / Л. Корчевна [та ін.] // Стандартизація. Сертифікація. 
Якість. – 2009. – 

№ 3. – С. 50-53. 
3 Зелена книга Європейського Союзу. – Режим доступу : http://www.rsppenergy.ru/ 

main/static.asp?art_id=1552 
4 Офіційний сайт Мережі Глобального договору в Україні. – Режим доступу : 

http://www.globalcompact.org.ua 
5 Акімова І. Соціальна відповідальність бізнесу : розуміння та впровадження / І. Акімова, 

А. Марцінків, О. Осінкіна. – К. : Видавн. компанія “КІТ”, 2005. – 41 с. 
6 Шевчук П. І. Порівняльна соціальна політика у країнах ЄС : навч. посіб. / П. І. Шевчук ; 

за 
заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 170 с. 

7 Щербакова Е. В Европейском союзе социальные расходы в 2004 году составили более 
27% 

ВВП / Е. Щербакова // Демограф. еженедельник Демоскоп Weekly. – 2007. – № 309-
310. 

8 “Шведська модель”: стислий огляд становлення, здобутків і проблем // Нац. безпека і 
оборона. – 2009. – № 1. – С. 9-21. 

9 Шаповал В. М. Взаємодія держави й бізнесу як основа розвитку соціальної 
відповідальності / 

В. Шаповал // Держава та регіони. – Запоріжжя : Класич. приватний ун-т, 2008. – С. 
196-201. 

10 Денисенко С. Проблема качества экономического роста / С. Денисенко // Диалог. – 
2010. – 

Режим доступа : http://dialogs.org.ua/ua/project_ua_full.php?m_id=18107 
11 Капіталізм з людським обличчям. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/ 

2009/01/31/150085 
12 Мельник С. Становлення соціально орієнтованого бізнесу в Україні як складова 

державної 
соціальної політики / С. Мельник // Україна : аспекти праці. – 2008. – № 5. – С. 32-36. 

13 Герет Т. М. Етика бізнесу : пер. з англ. / Т. М. Герет, Р. Д. Клоноскі. – К. : Основи, 
1997. – 

214 с. 
14 Бутко М. Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її становлення в Україні / 

М. Бутко, М. Мурашко // Економіка України. – 2009. – Вип. 7. – С . 74-85. 
15 Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / кол. 

авт. : 
О. Лазоренко, Р. Колишко [та ін.]. – К. : Вид-во “Енергія”, 2008. – 96 с. 

16 Дії влади у сфері економічної політики : позиції фахівців // Нац. безпека і оборона. – 
2011. – 
№ 3. – С. 37-44. 

17 Воробей В. “Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи” / 
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В. Воробей, І. Журовська // Інформ.-аналіт. матеріал. – Режим доступу : www.svb.org.ua 
18 Концепція сучасної державної кадрової політики України : наук. вид. – К. : Вид-во 

НАДУ, 
2006. – 56 с. 

19 Національна концепція розвитку соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) в Україні. – 
Режим доступу : http://www.csr-ukraine.org/userfiles/file/Concept_Draft.pdf 

20 Організація Об’єднаних Націй в Україні. – Режим доступу : 
http://www.un.org.ua/ua/contacts 

21 Петроє О. М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної 
політики : монографія / Ольга Михайлівна Петроє. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 152 

с.__ 
22 Н.В. Бакша, А.А. Данилюк. Корпоративная социальная ответственность: учебное 

пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2012. 292 
с. 

23 Э.М. Коротков. Корпоративная социальная ответственность. Учебник. Москва. 2013 г. 
24 Журнал «Экономика и управление» №3 – 2011 г. Стр. 32-41. 
 Статья на тему «Екологічний вектор соціальної відповідальності». 

Авторы: Грішнова О.А., Думанська В.П. 
Источник: http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2011/3/p_32_41.pdf 

25 Пахомова Н. Экологический менеджмент. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2003. - 537 
с. 

26 Статья на тему: Экологическая ответственность бизнеса как элемент государственно-
частного партнерства. 
Авторы: Гассий В.В., Потравный И.М. 

 
 
 

Допоміжна література 

1 Райко Д.В. Організаційні засади розвитку маркетингової діяльності промислового 
підприємства  / Д. В. Райко // Економіка та підприємництво. – К. : Державний Вищий 

навчальний заклад «Київський Національний економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана», 2012. – № 28. . – № 28 – С. 106-115 

2 Ястремська О.М., Райко Д. В. Організаційне забезпечення маркетингової діяльності 
підприємства / О.М.Ястремська, Д. В. Райко // Вісник Хмельницького національного 
університету. – Хмельницький : Хмельницький національний університет. – 2011. – 
т. 3, № 2(175). – С.112-116. 

 

3 Райко Д.В. Визначення розвитку маркетингової діяльності промислового 
ідприємства. / Д. В. Райко // Маркетинг і менеджмент інновацій.– Суми : Сумський 
ержавний університет.  – 2011. – № 3, т. 1. – С.117-124. 

 
4 Ястремська О.М., Райко Д.В Комплекс моделей формування складу системи 

«споживач – підприємство – партнер», визначення ефекту від її 
функціонування та формування бюджету інформаційної взаємодії / 
О. М. Ястремська, Д. В. Райко // Конкурентоспроможність: проблеми науки 
та практики : монографія / під ред. М. О. Кизима, О. М. Тищенка. – Харків : 
ФОП Лібуркіна Л. М. ; ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 302–342. 

5 17. Райко Д.В. Формування департаменту маркетингу промислового 
підприємства / Д. В. Райко  // Маркетингові аспекти управління 
інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. 
Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014  – С. 197-205. 

6 18. Райко Д.В., Лебедєва Л.Е. Модель управління маркетингом в системі 

http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2011/3/p_32_41.pdf


 25 

менеджменту промислового підприємства / Д. В. Райко  //  Маркетинг і 
менеджмент інновацій. База даних Web of Science. – Суми : Сумський 
державний університет. – 2015. – № 1. – С.107-123. 

7 Райко Д.В., Цейтлін Л. М. Чинники впливу на розвиток промислового 
підприємства / Д. В. Райко  //  Маркетинг і менеджмент інновацій. База 
даних Web of Science. – Суми : Сумський державний університет. – 2015. – 
№ 3. – С.149-159. 

8 Райко Д.В. Development of Strategic Management of Marketing Activity of an 
industrial enterprises / Розвиток стратегічного управління маркетингової діяльності 
промислового підприємства / Д. В. Райко  //  Науковий вісник Національного 
університету «Львівська політехніка» «Логістика» - Львів: Національного 
університету «Львівська політехніка»  -2014 -№811. – с. 287-292.  

 
 
9 

Райко Д.В. Інформаційна взаємодія підприємства в процесі маркетингової 
діяльності / Д.В. Райко //   Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного 
розвитку: [монографія] Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного 
розвитку: Колективна монографія / С. М. Ілляшенко, Герасимчук В.Г., Чухрай Н.І – 
Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2012. . – С. 393–401. 

 
10 Raiko, D.V., Tseitlin, L.M. Formation of relations between the enterprise and 

consumers as the basis of the industrial enterprise development (Формування 
взаємовідносин між підприємством та споживачами як основа розвитку 
промислового підприємства)/ D.V. Raiko // Managing economic growth: marketing, 
management, and innovations: monografy / Illiashenko, S.M., Strielkowski, W. (eds.). – 
Prague:, Prague Institute for Qualification Enhancement 1st edition, 2016. – 284 - 303 
pages. 

 
 
 

 
 
 
 

Додаток 15 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
 

(перелік інформаційних ресурсів) 
 

 

http://docdro.id/sN2tRxY
http://docdro.id/sN2tRxY
http://docdro.id/sN2tRxY

	Соціальна відповідальність бізнесу
	Статья на тему: Экологическая ответственность бизнеса как элемент государственно-частного партнерства.

