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Обсяг дисципліни: _120_ кредити ECTS _4_ годин. 

Лекцій: _16_ годин. 

Лабораторних занять: ___ годин. 

Практичних занять: _16_ годин. 

Форма контролю: залік. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: _9_ 

семестр. 

Мова викладання: українська.  

Мета формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики 

соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій. 

 

Компетентності – загальні (ЗК) та професійні (ПК) 
Загальна компетенція (ЗК): 
– здатність визначати мету і завдання  власної та колективної діяльності, 

організувати і очолити роботу колективу, готовність до лідерства; 
– здатність формулювати особисту думку та доказово представити точку 

зору  щодо  інженерних рішень та  управлінських дій на певній території, об’єкті; 
– здатність генерувати нові ідеї, їх відстоювати й цілеспрямовано 

реалізовувати; 
– здатність і готовність розуміти і аналізувати економічні проблеми і 

суспільні  процеси, бути активним суб’єктом економічної діяльності, володіти 
процесом управління персоналом та його мотивацію; 

– здатність визначати об’єкти і суб’єкти інтелектуальної власності, 
володіти знаннями щодо особливості правової охорони, шляхів комерціалізації 
та захисту права на об’єкти інтелектуальної власності,  давати оцінку характеру 
порушення прав інтелектуальної власності, володіти основами договірних 
відносин в сфері інтелектуальної власності. 

 
Професійні компетенції (ПК): 
– спроможність управляти роботою та стратегічним розвитком колективу в 

процесі здійснення професійної діяльності, а також діяльністю підприємства, 
організації  в режимі надзвичайної ситуації; 

– знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або 
інноваційної діяльності у сфері цивільного захисту або  охорони праці; 

– спроможність застосувати на практиці теорії прийняття 

управлінських рішень і методи експертних оцінок; 

– здатність проводити економічну оцінку ефективності інженерно-

технічних заходів цивільного захисту. 

 

 



Результати навчання  

студент повинен знати: 

– сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні соціальної 

відповідальності; 

– особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного 

розвитку; 

 – місце соціальної відповідальності в управлінні організацією; 

– нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності; 

– моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних 

типів корпоративної культури; 

– критерії, показники та методики оцінювання соціальної відповідальності; 

– особливості вияву соціальної відповідальності господарювання в 

українських реаліях; 

– сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної 

відповідальності роботодавців; 

– сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної 

політики управління персоналом; 

− екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-правове 

регулювання; 

− сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів 

соціальної звітності. 

студент повинен вміти: 

– формувати механізм управління корпоративною соціальною 

відповідальністю; 

– формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах 

соціальної відповідальності; 

– формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності; 

– визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної 

відповідальності; 

– посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного розвитку 

через соціальне партнерство; 

– здійснювати моніторинг корпоративної соціальної відповідальності; 

оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності; 

– розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення 

конкурентоспроможності. 

 

Теми що розглядаються  

Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку. Класична 

сутність соціальної відповідальності. Види та мета соціальної 

відповідальності. Соціальна відповідальність підприємства. Ризики 

корупційних дій. Концепція сталого розвитку. 



Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства. 

Соціальна відповідальність етично-моральної людини. Економічна етика 

(морально-етична економіка) як нормативна теорія господарства. 

Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною 

соціальною відповідальністю. Історія розвитку, сутність та визначення 

корпоративної соціальної відповідальності. Типи корпоративної соціальної 

відповідальності. Роль корпоративної соціальної відповідальності в 

суспільстві. 

Тема 4. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах 

соціальної відповідальності. Стратегічні підходи до розвитку навичок і 

підвищення кваліфікації персоналу та груп впливу. Навчально-освітні 

напрямки корпоративної соціальної відповідальності. Активність 

українських компаній в освітніх та просвітницьких програмах. 

Тема 5. Формування відносин господарювання із зовнішніми організаціями 

на засадах соціальної відповідальності. Сутність та складові зовнішньої 

соціальної відповідальності господарювання. Формування складової 

корпоративної соціальної відповідальності у відносинах з споживачами. 

Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності. Сутність 

екологічної відповідальності. Екологічні принципи. Фактори, що 

стимулюють екологічну відповідальність. 

Тема 7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 

відповідальності. Поняття та сутність соціального партнерства. Завдання 

соціального партнерства. Принципи соціального партнерства. 

Тема 8. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. Показники 

оцінки соціальної відповідальності господарювання. Техніко-економічне 

обґрунтування корпоративної соціальної відповідальності. 

 

Форма та методи навчання  
Під час вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» 

використовуються такі методи навчання: читання лекцій, співбесіда, 

пояснення, інноваційні методи з використанням мультимедійних 

презентацій, проведення ігрових занять, практична робота, ситуаційні 

вправи. 

Методи контролю  

Під час вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» 

використовуються такі методи контролю: опитування, обговорення 

рефератів, ситуаційних вправ, контрольні роботи. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Практичні 

заняття 

Контрольні 

роботи 

Індивідуальні 

завдання 

Залік Сума 

20 30 10 40 100 



Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Інформаційні ресурси в інтернеті 
(перелік інформаційних ресурсів) 

 

«Круглый стол в КО» (Caux Round Table) www.cauxroundtable.org 

Глобальная инициатива ответственного лидерства (Global Responsible 

Leadership Initiative — GRLI) www.grli.org 
Европейская академия бизнеса и общества (European Academy for Business 

and Society — EABIS) www.eabis.org 
Европейская ассоциация этики бизнеса (European Business Ethics Network — 

EBEN) www.eben-net.org 

Офіційний сайт Секретаріату мережі Глобального договору в Україні: 

www.globalcompact.org.ua. 

www.ReportAlert.info (информационная служба для компаний, выпускающих 

отчеты по корпоративной социальной ответственности 

www.iblf.org (Международный форум лидеров бизнеса Принца Уэльского) 

www.ethicalcorp.org (Этическая корпорация) 

www.unglobalcompact.org (Глобальный договор ООН) 

www.iisd.org (Международный институт устойчивого развития) 

www.globalreporting.org (Глобальная инициатива по отчетности) 

Account Ability The Institute of Social and Ethical Accountability 

www.accountability21.net 



Boston College Center for Corporate Citizenship — http://www.bcccc.net/ 

CSR Europe www.csreurope.org 

Менеджмент. Бізнес. – www.management.com.ua. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін  

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Соціологія Інтелектуальна власність 

Основи економічної теорії Організація виробництва і маркетинг 

Соціально-економічні основи 

охорони праці 

Техніко-економічний аналіз 

професійної та промислової безпеки 

 

 

Провідний лектор: __доцент, доцент Букатенко Н.О.__________________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 


