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Загальний опис дисципліни 
Мета дисципліни: формування у студентів фундаментальних знань 

теорії та практики соціальної відповідальності бізнесу і відповідних 
професійних компетенцій. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних положень і практики 
взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної 
відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. 

У результаті вивчення дисципліни 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 створення 

різних типів корпоративної культури; 
• критерії, показники та методику оцінювання соціальної 

відповідальності; 
• особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в 

українських реалія; 
• 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; 
• розвиток базових навичок самостійного прийняття рішень 

проблем на основі принципів етики та відповідальності в житті та бізнесі; 



вміти: 
• організовувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом 

на засадах соціальної відповідальності; 
• формувати ефективні відносини підприємництва із зовнішніми 

організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності; 
• визначати напрями активізації індивідуальної та колективної 

екологічної відповідальності; 
• посилювати соціальну відповідальність суб’єктів економічного 

розвитку через соціальне партнерство; 
• оцінювати ефективність соціальної відповідальності; 
• розвивати соціальну відповідальність як чинник підвищення 

конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів; 
• правильно застосовувати принципи соціальної відповідальності 

бізнесу у практичній діяльності; 
• сприяти впровадженню системи корпоративної соціальної 

відповідальності в практику національного підприємництва, в тому числі і 
аграрного; 

• використовувати в діяльності компаній інструменти управління 
соціальними програмами, які сприяють ефективній розробці та реалізації 
принципів соціальної відповідальності бізнесу; 

• обґрунтовувати найбільш сприятливі напрямки здійснення 
соціально відповідальної діяльності господарюючих суб’єктів на основі 
проведення оцінки їх ефективності. 

 

Теми лекцій: 
1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку.  
2. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства.  
3. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на 

засадах соціальної відповідальності. 
4. Екологічна компонента соціальної відповідальності. 
5. Моніторинг результативності корпоративної соціальної 

відповідальності. 
6. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності 

бізнесу в Україні. 
 

Теми практичних занять: 
1. Організаційно-економічне забезпечення управління 

корпоративною соціальною відповідальністю. 
2. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах 

соціальної відповідальності. 
3. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 

відповідальності. 
4. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності бізнесу. 
5.  Соціальне підприємництво і Соціальна відповідальність бізнесу 

схожість та відмінності. 
6. Нефінансова звітність компаній. 


