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Опис дисципліни 
 

 Дисципліна «Соціальна відповідальність бізнесу» спрямована на формування у студентів 

теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо формування соціально 

відповідальної поведінки організації, ідентифікації та аналізу очікувань стейкхолдерів, 

підготовки соціальної звітності організації за методикою GRI. Дисципліна орієнтує на 

пошук креативних підходів до соціально відповідальної поведінки організації в ринковому 

середовищі її функціонування. 

 

Структура курсу 

 

№ 

п/п 
Тема Результати навчання Завдання 

1 Концептуальні 

основи соціальної 

відповідальності 

бізнесу 

Засвоєння основних сучасних моделей 

соціальної відповідальності бізнесу 

Тести, 

питання 

2 Засади формування і 

розвитку соціальної 

відповідальності 

бізнесу 

Засвоєння базових засад щодо 

формування соціальної політики держави 

на засадах соціальної справедливості та 

справедливого розподілу доходів 

Тести, 

питання 

3 Соціальне 

підприємництво та 

соціальна 

відповідальність 

менеджера 

Засвоєння алгоритму складання 

корпоративного кодексу організації, 

розробляти ідеї для створення соціальних 

підприємств 

Тести, 

питання 

4 Соціальні проекти та 

ініціативи в 

діяльності організації 

Опануваннями прийомами застосування 

соціальних ініціатив в діяльності 

організації 

Тести, 

питання 
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5 Діалог зі 

стейкхолдерами як 

основний напрямок 

соціальної 

відповідальності 
бізнесу 

Засвоєння методик складання карти та 

матриці стейкхолдерів, розробка 

доцільних варіантів проведення 

стратегічного діалогу зі стейкхолдерами 

Тести, 

питання 

6 Стратегія соціально 

відповідальної 

поведінки організації в 

ринковому середовищі 

Засвоєння основних принципів побудови 

внуторіганізаційного менеджменту 

організації на засадах соціально 

відповідального підходу 

Тести, 

питання 

7 Формування 

складових соціально 

відповідальної 

поведінки організації 

Оволодіння основними прийомами 

побудови соціально відповідальної 

поведінки організацій в ринковому 

середовищі їх функціонування 

Тести, 

питання 

8 Соціально 

відповідальна 

поведінка організації у 

взаємодії з 

контрагентами ринку 

Оволодіння методиками формування 

соціально відповідальної поведінки при 

закупівлі та реалізації продукції 

підприємства 

Тести, 

питання 

9 Оцінка 

результативності 

соціальної 

відповідальності 

бізнесу та соціальна 

звітність 

Оволодіння сучасними методиками оцінки 

результативності соціальної 

відповідальності бізнесу, зокрема 

освоєння методики GRI щодо 

формування соціальної звітності. 

Тести, 

питання 

10 Зарубіжний досвід 

становлення 

соціальної 

відповідальності 

бізнесу 

Вміти аналізувати практику соціальної 

відповідальності зарубіжних компаній та 

визначати доцільні інструменти для 

імплементації в практику вітчизняних 

організацій 

Тести, 

питання 

11 Особливості 

формування соціальної 

відповідальності 

організацій в Україні 

Вміти розробляти напрямки подальшої 

трансформації соціальної поведінки для 

вітчизняних організацій різних сфер 

економіки 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

 

Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином: 

 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна робота) 
Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час 

занять (теми 1 – 5) – 

5 балів за тему – 

макс. 25 балів. 

 

Модульна робота – 

макс. 75 балів 

Опитування під час занять (теми 6 

– 11) – 5 балів за тему – макс. 30 

балів. 

 

Модульна робота – макс. 70 балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 40 

балів 

 

Захист КПІЗ – макс. 40 балів 

 

Розв’язування завдань під час 

тренінгу – макс. 20 балів 
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Шкала оцінювання студентів: 

 
За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
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