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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 

 
№ з/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 

Кейси, 
тести, 
питання 

3 Соціальне 
підприємництво та 
соціальна 
відповідальність 
менеджера 

Засвоєння алгоритму складання 
корпоративного кодексу організації, 
розробляти ідеї для створення соціальних 
підприємств 

Кейси, 
тести, 
питання 

4 Соціальні проекти          та 
ініціативи в 
діяльності організації 

Опануваннями прийомами застосування 
соціальних ініціатив в діяльності 
організації 

Кейси, 
тести, 
питання 



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 

Кейси, 
тести, 
питання 

6 Стратегія соціально 
відповідальної 
поведінки організації в 
ринковому середовищі 

Засвоєння основних принципів побудови 
організаційного менеджменту організації 
на засадах соціально відповідального 
підходу 

Кейси, 
тести, 
питання 

7  Формування 
складових соціально 
відповідальної 
поведінки організації 

Оволодіння основними прийомами 
побудови соціально відповідальної 
поведінки організацій в ринковому 
середовищі їх функціонування 

Кейси, 
тести, 
питання 

8 Соціально 
відповідальна 
поведінка організації у 
взаємодії з 
контрагентами ринку 

Оволодіння методиками формування 
соціально відповідальної поведінки при 
закупівлі та реалізації продукції 
підприємства 

Кейси, 
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. 

Кейси, 
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 

Кейси, 
тести, 
питання 

11 Особливості 
формування соціальної 
відповідальності 
організацій в Україні 

Вміти розробляти напрямки подальшої 
трансформації соціальної поведінки для 
вітчизняних організацій різних сфер 
економіки 

Кейси, 
тести, 
питання 

 

Літературні джерела 
 

1. Агавердієва Х. Ф., Іванісов О. В., Лебединська О. С. Соціальний аудит у теоретичному полі 
соціальної відповідальності. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 461–466. 

2. Венцель В. Т. Соціальна функція держави в умовах трансформації суспільних процесів. 
Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 3 (22). С. 40 – 46. 

3. Горлова О., Головченко О. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті сталого 
розвитку та управління якістю. Наук. вісн. Одес. нац. екон. ун-т. 2018. № 4. С. 77–91. 

4. Гупало О. Г., Жук О. Г. Порівняльний аналіз моделей соціальної політики держави. Науковий 
вісник НЛТУ України. Вип. 25.4, 2018. С. 211–218. 

5. Краснокутська Н. С., Сокол Н. А. Формування портфеля заходів соціальної відповідальності 
підприємства з урахуванням пріоритетів стейкхолдерів. Бізнес Інформ. 2018. № 9. С. 132–139. 

6. Лазоренко О., Колишко Р. та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної 



соціальної відповідальності». К.: Видавництво «Енергія», 2018. 96с. 
7. Мороз О. В. Соціальна відповідальність бізнесу: нова форма конкурентного ведення бізнесу 

та ефективного функціонування капіталістичного суспільства. Східна Європа: економіка, 
бізнес та управління. 2019. № 20. С. 3-11. 

8. Павликівська О. І. Проблеми інтеграції соціальної відповідальності в систему управління 
підприємством. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 29. Ч. 1. 
С. 191-197. 

9. Поплавська, О.В. Вплив стратегії корпоративно-соціальної відповідальності на діяльність 
підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. – 
№ 4. С. 81-85.  

10. Прокопенко І.Ф., Олійник Ю.О. Державна соціальна політика як чинник економічного 
розвитку України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного 
університету імені І.Г. Сковороди «Економіка». 2018.  Вип. 18, С. 4-13. 

11. Пушкар М. С., Голінач Л. І. Соціальна відповідальність бізнесу: теорія і практика : 
монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2018. 214 с. 

12. Руденко О. В. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, обліковий аспект та нефінансова 
звітність. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_11_78/ 

13. Рудик Н. В., Поліщук Є. А., Cибірянська Ю. В. Кодекс етики ведення малого та середнього 
бізнесу на засадах соціальної та екологічної відповідальності. Бізнес Інформ. 2018. № 2. С. 
196–203. 

14. Сокол Н. А. Соціальна відповідальність бізнесу: особливості реалізації в Україні та світі. 
Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. 2018. № 3. С. 129–136. 

15. Токарський Т. Б. Соціальна політика України в контексті євроінтеграції  : монографія Київ : 
АртЕк, 2018. 369 с. 

16. Федотова, І. В. Обґрунтування корпоративної культури як польового утворення в 
соціальному просторі підприємства. Економiка транспортного комплексу : зб. наук. пр. 
ХНАДУ. 2019. Вип. 34. С. 23-39. 

17. Харсун Л. Корпоративна соціальна відповідальність логістичного бізнесу/ Вісник Київського 
національного торговельно-економічного університету. 2021. № 4. С. 56-67. 

18. Chugunov І. Budget policy of social development : monogr. Tallinn : Scientific Route, 2018. XIV, 
348 p. 

19. Scott L. Greer, Eleanor Brooks, Termites of Solidarity in the House of Austerity: Undermining 
Fiscal Governance in the European Union, Journal of Health Politics, Policy and Law,  46, 1, 2020. 
pр. 71-92. 

Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. 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 наступним чином: 
Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 
Модуль 1 
1. Усне опитування під час заняття  (5 тем по 5 балів = 25 балів)  
2. Модульна контрольна робота = 75 балів  30 

Модуль 2  
1. Усне опитування під час заняття  (6 тем по 5 балів =30 балів)  
2. Ректорська контрольна робота = 70 балів 

40 

Модуль 3 - КПІЗ  
1. Написання КПІЗ = 40 балів 
2. Захист КПІЗ = 40 балів 
3. Виконання завдань під час тренінгу = 20 балів 

30 

 
 
 

Шкала оцінювання студентів: 
ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 
B 85-89 добре 
C 75-84 добре 
D 65-74 задовільно 
E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 

 


