
 

 1 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
 

„ЗАТВЕРДЖУЮ” 
                                     Декан  економічного факультету                           

________________д.е.н., професор А.Д. Діброва      
“____”    ___________ 2015 року 

 
                   

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 
 

дисципліни 
 

“Соціальна відповідальність” 
 
 

напрям підготовки        0305  - Економіка та підприємництво 
 
спеціальність                 8.03050401 - Економіка підприємства 
                                          8.03050801 - Фінанси та кредит 

 
ОКР “МАГІСТР” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2015 

 
 



 

 2 

ЗМІСТ 
1. Робоча програма навчальної дисципліни 
2. Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з 
дисциплінами спеціальності 

3. Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
4. Календарний тематичний план викладання дисципліни 
5. Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів 
6. Конспекти лекцій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Кафедра економіки праці та розвитку сільських територій 

 
     

                         “ЗАТВЕРДЖУЮ” 
    Декан  економічного факультету  

_______________д.е.н., професор А.Д. Діброва                                                                       
“____”_____________________2015 р. 

 
 

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО   
на засіданні кафедри економіки праці  

та розвитку сільських територій 
Протокол № 11 від  27. 05. 2015 р.                                                   
                В.о. завідувача кафедри 

_____________________ В.А. Ткачук 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

 Соціальна відповідальність 
 (назва навчальної дисципліни) 

 
напрям підготовки        0305  - Економіка та підприємництво 

(шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність                   8.03050401 - Економіка підприємства 
(шифр і назва спеціальності) 

                                          8.03050801 - Фінанси та кредит 
 (шифр і назва спеціальності) 

факультет                                       Економічний 
(назва факультету) 

 
          Розробник:  Єрмаков Олександр Юхимович, професор кафедри економіки                          
праці та розвитку сільських територій, д.е.н., професор  
                                                                     (посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2015 р. 



 

 4 

 
1. Опис навчальної дисципліни 
Соціальна відповідальність 

(назва) 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 
 
Галузь знань  0305 - «Економіка та підприємництво» 

                                                    (шифр і назва) 
Напрям підготовки  
 

         0305 – «Економіка та підприємництво»                                                  
(шифр і назва) 

Спеціальність  «Економіка підприємства»; «Фінанси та кредит»  
                                                  (шифр і назва) 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
 

Магістр 
                                           (бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

 
Вид Нормативна  
Загальна кількість годин  120 
Кількість кредитів ECTS  4 
Кількість змістових модулів 2 
Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

____________________-____________________ 
(назва) 

Форма контролю Екзамен 
 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 
 Денна форма навчання Заочна форма навчання 
Рік підготовки 5 5 
Семестр 1 2 
Лекційні заняття      10год. 8 год. 
Практичні, семінарські заняття       20 год. 8 год. 
Лабораторні заняття - год. ________год. 
Самостійна робота     90   год. 104 год. 
Індивідуальні завдання        _______год. ________год. 
Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання: 
аудиторних   
самостійної роботи студента − 

 
 

      2 год. 
10 год. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни: формування у студентів фундаментальних знань теорії та 
практики соціальної відповідальності 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 

релігіях; 
• 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; 
вміти: 

• формувати механізм управління корпоративною соціальною 
відповідальністю; 

• формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах 
соціальної відповідальності; 

• формувати відносини підприємництва із зовнішніми організаціями на 
засадах корпоративної соціальної відповідальності; 

• визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної 
відповідальності; 

• посилювати соціальну відповідальність суб’єктів розвитку через соціальне 
партнерство; 

• здійснювати моніторинг корпоративної соціальної відповідальності; 
• оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності; 
• розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення 

конкурентоспроможності. 
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3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 
– повного терміну денної (заочної) форми навчання. 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Сутність і основні поняття соціальної відповідальності 

Тема 1. Соціальна від-
повідальність як чинник 
стійкого розвитку  

12 1 2   9     12 1 1   10 

Тема 2.Соціальна відпо-
відальність людини, 
держави та суспільства  

12 1 2   9      12 1 1   10 

Тема 3. Організаційно-
економічне забезпечен-
ня управління корпора-
тивною соціальною 
відповідальністю 

12 1 2   9       11  1   10 

Тема 4. Формування 
відносин роботодавців 
із працівниками на 
засадах соціальної 
відповідальності  

12 1 2   9      12 1 1   10 

Тема 5. Формування 
відносин бізнесу із 
зовнішніми організаці-
ями на засадах 
соціальної відповідаль-
ності 

12 1 2   9      13 1    12 

Разом за змістовим 
модулем 1 

60 5 10   45     60 4 4   52 

Змістовий модуль 2. Чинники ефективності соціальної відповідальності 
Тема 1. Екологічна 
компонента соціальної 
відповідальності 

12 1 2   9       13 1    12 

Тема 2. Соціальне парт-
нерство як інструмент 
формування соціальної 
відповідальності 

12 1 2   9       12 1 1   10 

Тема 3. Моніторинг 
корпоративної соціаль-
ної відповідальності 

12 1 2   9       12 1 1   10 

Тема 4. Оцінювання 
ефективності соціальної 
відповідальності 

12 1 2   9       11  1   10 

Тема 5. Стратегічні 
напрями розвитку соці-
альної відповідальності 
в Україні 

12 1 2   9       12 1 1   10 

Разом за змістовим 
модулем 2 

72 5 10   45     60 4 4   52 

Усього годин  120 10 20   90    120 8 8   104 
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4. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Немає  
2   
...   

 
5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Сутність, види, категорії, еволюція, концепції, моделі та 
рівні соціальної відповідальності  

2 

2 Соціальна     відповідальність     різних     суб’єктів     
суспільного  розвитку. Держава як суб’єкт соціальної 
відповідальності 

2 

3 Соціальна відповідальність освіти та науки. Співпраця 
бізнесу і освіти 

2 

4 Формування відносин з працівниками на засадах 
корпоративної соціальної відповідальності 

2 

5 Соціально   відповідальні   відносини   бізнесу   з   
територіальними  громадами. 

2 

6 Екологічні аспекти корпоративної соціальної 
відповідальності 

  2 

7 Розвиток партнерств з місцевою владою та громадою   2 
8 Інформаційна політика і соціальна звітність   2 
9 Оцінка результативності корпоративної соціальної 

відповідальності 
  2 

10 Стратегія соціально відповідальної поведінки в 
ринковому середовищі  

2 

 Разом 20 
 
6. Теми лабораторних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Немає  
2   
...   
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7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 
знань студентами 

 
1. Що являє собою поняття «Соціальна відповідальність»? 
2. Відображенням чого має бути сутність соціальної відповідальності людини.  
3. Які є основні моделі корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)? 
4.Охарактеризуйте особливості моделей корпоративної соціальної 
відповідальності.  

5. Хто є суб’єктами соціально відповідальної поведінки? 
6. Хто може бути віднесений до суб’єктів КСВ? 
7. Як формується відповідальність соціальних партнерів в сфері зайнятості? 
8. Що слід розуміти під КСВ? 
9. З яких документів складається «Міжнародний Білль про права»? 
10. Охарактеризуйте основні економічні моделі взаємодії влади, бізнесу й 
суспільства. 
11. Що є основною метою діяльності Міжнародної організації праці (МОП).  
12. Визначте мету колективних переговорів. 
13. Які компоненти включає корпоративна соціальна відповідальність, як 
система? 
14. Якими якостями характеризується соціальна держава? 
15. Що передбачає соціально – відповідальний маркетинг? 
16. Які є підходи до концепції КСВ? 
17. Що є основною метою управління соціальною відповідальністю організації? 
18. Назвіть форми реалізації соціальних програм на рівні юридичної особи 
(організації, бізнесу).  
19. Назвіть критерії оцінки діяльності служби зайнятості. 
20. На які сфери прояву соціальних ініціатив орієнтована Європейська модель 
соціальної відповідальності? 
21. Скільки принципів налічує Європейська соціальна Хартія?  
22. Що є «найсильнішою» формою соціального діалогу? 
23. Як визначається соціальна активність роботодавця ? 
24. Що включають міжнародні ініціативи в галузі захисту прав  споживачів? 
25. Охарактеризуйте основні форми соціальної відповідальності інститутів 
громадянського суспільства. 
26. Що являють наступні поняття: 1)соціальний аудит; 2)соціальні інвестиції; 
3)сертифікація. 
27. Якими нормативними актами досягається мета державної політики у сфері 
праці? 
28.Екологічна відповідальність – це: 
29. Які є форми екологічної поведінки? 
30.Що являють наступні поняття: 1) екологічний світогляд; 2)екологічна  
відповідальність бізнесу; 3)екологічний аудит. 
31. У яких формах виявляється колективна екологічна відповідальність? 
32. Які є передумови соціального діалогу?  
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33. Які форми соціального діалогу включають наступні групи його передумов: 
1)соціально-економічні; 2)політико-правові; 3)соціально-психологічні. 
34. Назвіть цілі соціального партнерства на загальнодержавному рівні.  
35. Які є основні моделі соціального діалогу? 
36. На яких рівнях здійснюється соціальний діалог в Україні? 
37. Що досягається: 1)шляхом моніторингу; 2)з порушенням принципів 
соціальної відповідальності;3)введенням міжнародних стандартів. 
38. Як слід розглядати моніторинг соціальної відповідальності?  
39. Яку структуру має система моніторингу соціальної відповідальності бізнесу? 
40.Назвіть найбільш поширені сьогодні стандарти ведення соціального обліку та 
підготовки нефінансової звітності.  
41. Що являє собою стандарт GRI?  
42. Що являє оцінювання ефективності соціальної відповідальності? 
43. Що являє собою алгоритм процесу оцінювання ефективності соціальної 
відповідальності?  
44.На які питання дає відповідь оцінювання ефективності соціальної 
відповідальності? 
45. З чого починається оцінювання соціальної відповідальності? 
46. Що являють собою такі поняття: 1) соціальні показники; 2)етичні норми; 
3)відносини із працівниками. 
47. Які основні критерії оцінки соціального ефекту організації?  
48. На що спрямована Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності 
бізнесу в Україні? 
49. Які Ви знаєте основні цільові групи Стратегії сприяння розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні?  
50. Які мають бути напрями забезпечення реалізації Стратегії розвитку соціальної 
політики України? 
5. Що передбачають наступні Стратегії: 1)національна стратегія соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні; 2)стратегія розвитку соціальної політики 
України; 3)стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні. 
 
 

8. Методи навчання 
Для активізації процесу навчання студентів будуть творчо застосовуватись 

різноманітні навчальні технології та засоби, а саме: 1)на лекціях зосереджувати 
увагу студентів на проблемних питаннях соціальної відповідальності; 
2)наводити конкретні приклади практичного застосування отриманих знань, 
звертатись до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; 3)заохочувати 
студентів до критичного сприйняття нового матеріалу замість пасивного 
конспектування; 4)на практичних заняттях створювати умови для дискусій з 
проблемних питань соціальної відповідальності; 5)проводити презентації 
самостійних робіт, перехресну перевірку завдань самими студентами з 
наступною аргументацією виставленої оцінки; 6)з окремих питань програми 
ефективними формами активізації навчального процесу можуть бути ділова гра, 
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аналіз конкретної виробничої ситуації (кейсу), виконання тестів, проведення 
занять у формі тренінгу  тощо. 

Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є: 
1)контроль відвідування студентами занять; 2) заохочення навчальної  активності; 
3) справедлива диференціація оцінок. 
 

9. Форми контролю  
Робоча навчальна програма курсу “Соціальна відповідальність” передбачає 

здачу індивідуальних практичних завдань з таких тем: 1.Соціальна 
відповідальність як чинник стійкого розвитку; 2.Соціальна відповідальність 
людини, держави та суспільства; 3.Організаційно-економічне забезпечення 
управління корпоративною соціальною відповідальністю; 4.Формування відносин 
роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності;                    
5.Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної 
відповідальності; 6.Екологічна компонента соціальної відповідальності;                 
7.Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності; 
8.Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності; 9. Оцінювання 
ефективності соціальної відповідальності; 10.Стратегічні напрями розвитку 
соціальної відповідальності в Україні. 

Експрес-опит (фронтальний опит) по лекційному курсу, який викладається; 
проводиться письмово за 7-10 хвилин до закінчення лекції. При невеликих 
затратах часу він дає можливість виявити засвоєння студентами матеріалу по тій 
чи іншій темі або її розділу. Окрім того, при цьому проводиться систематичний 
контроль відвідування лекцій. 

Проведення експрес-опиту дозволяє виконати одночасно чотири функції: 1) 
контролюючу (контроль знань та паралельно присутніх на лекції); 2)організуючу 
(студент систематично читає матеріал та уважно слухає лекцію); 3)навчальну 
(організує студента та дає можливість себе контролювати); 4)розвиваючу (легко 
засвоюється матеріал або виникають додаткові запитання). 

Дана перевірка знань є корисною не лише для студента, а й викладача, який 
систематично відчуває стан засвоєння тієї чи іншої теми або її питання. 

Враховується активність студентів на заняттях, участь в дискусіях та в 
обговоренні проблемних питань, які ставляться на заняттях. 

При виконанні згаданих форм контролю враховується також і відвідування 
лекційних і семінарських занять: лише студент, який не має пропусків (за 
винятком хвороби), може претендувати на здачу іспиту за результатами контролю 
знань. 

 
10.  Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та 

заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.  
Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 

100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 
студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 
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Оцінка 

національна 
Оцінка 
ЄКTС Визначення оцінки ЄКTС Рейтинг студента, 

 бали 

Відмінно А 
ВІДМІННО – відмінне виконання лише 
з незначною кількістю помилок 90 − 100 

Добре 

В  ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 
з кількома помилками 82 − 89 

С   
ДОБРЕ – в загальному правильна 
робота з певною кількістю грубих 
помилок 

74 – 81 

Задовільно 
D   ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків  64 − 73 

Е ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 63 

Незадовільно 
FX   

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
працювати перед тим, як отримати залік 
(позитивну оцінку) 

35 − 59  

F   НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна 
серйозна подальша робота 01 − 34  

 
11. Методичне забезпечення 
Стандарти: SA 8000 «Соціальна відповідальність»; ISO 26000 «Настанова по 

соціальній відповідальності»; Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення 
заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників»; ДК 
002:2004 Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ); 
ДК 009:2010. Класифікація видів економічної діяльності; ДСТУ ISO 9004:2001. 
Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності; ISO 
10005:2005 Менеджмент підприємства. Настанови з планування якості; 
Управление с целью достижения устойчивого успеха организации –  Подход с 
позиций менеджмента качества: ISO 9004:2009; ДСТУ ISO 22000:2007  Системи 
керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій 
харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT); ДСТУ 4161-2003 "Системи управління 
безпечністю харчових продуктів"; Настанови щодо здійснення аудитів систем 
управління якістю і (або) екологічного управління: ДСТУ ISO 19011:2003;                           
Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування : 
ДСТУ ISO 14001:2006. 

 
12. Рекомендована література 

Нормативні акти та документи 
1. Глобальний договір ООН (UN Global Compact, 2000) 

www.globalcompact.org.ua. 
2. Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголошена резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України 
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від 15.12.2008 — 2008 р.- №93. - С. 89. - С. 310. http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=995_015. 

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права // 
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 

4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // 
http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 

5. Декларация социального прогресса и развития. Провозглашена 
резолюцией Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1969года// 
http://www.un.org/russian/documen/declarat/socdev.htm. 

6. Міжнародна організація праці: Конвенції та рекомендації, ухвалені 
міжнародною організацією праці. — Женева: МБП, 1999. — У 2 т. — 242 с. 

7. Декларація Міжнародної організації праці основних принципів та прав 
у світі праці: ухвалена Міжнародною конференцією праці на її вісімдесят шостій 
сесії (Женева, 18 червня 1998 року/ 
http://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_ukranian.pdf. 

8. Європейська соціальна хартія (переглянута)// ВВР.- 2006. — № 43. — 
С.418. http://www.oecd.org/department. 

9.  Кодекс законів про працю України // http://www.rada.gov.ua.  
10. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Відомості 

Верховної Ради.     — 1993. —  №36. —  С. 361. 
11. Положення «Про Національну тристоронню соціально-економічну 

раду» / Затверджене Указом Президента України від 29.12.2005 №1871 // 
http://www.rada.gov.ua. 

Основна література 
12.    Саприкіна М. А., Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та 

управлінська практика: посібник / М.А. Саприкіна, М.А. Саєнсус, А.Г. Зінченко, 
О.М. Ляшенко, Г.А. Місько (за наук. ред. д.е.н., проф. засл. діяч. науки і техніки 
О.С. Редькіна ). – К.: Вид-во «Фабований лист», 2011. – 480с. 

13.   Колот А.М., Грішнова О.А.  Соціальна відповідальність: теорія і 
практика розвитку: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. 
– К.: КНЕУ, 2012. – 501с.  

14. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика 
регулювання: монографія / Київ. нац. екон. ун-т, 2003.- 230с.  

15. Грішнова О.А. Людський розвиток: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. - 
308с. 

16. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник/ О. Гирик, 
О.Денис, О. Дубовик, І. Жеребило, А. Зінченко, Н. Реверчук, М. Саприкіна, Р. 
Семів, 3. Скринник, К. Телюк; за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Т.С. Смовженко, 
д-ра екон.наук, проф. А.Я. Кузнєцової. — К.: УБС НБУ, 2009.  

17. Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у 
запитаннях і відповідях.- К., 2007.- 80 с. 

18. Краплич Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського 
бізнесу: Досвід Фундації Острозьких : Посібник для бізнесу та неприбуткових 
організацій / Р. Краплич; Фундація ім. князів-благодійників Острозьких. – Рівне, 
2005. – 74 с. 
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19. Лазоренко О., Колишко Р. та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація 
з корпоративної соціальної відповідальності».- К.: Видавництво «Енергія», 2008. 

20. Петров О.М. Соціальний діалог як інструмент формування 
корпоративної політики сучасних підприємств в Україні: [навч. посіб.]/ Ольга 
Михайлівна Петроє. -К.: Центр учбової літератури, 2008. - 60 с. 

21. Петров О.М. Соціальний діалог як інструмент формування 
корпоративної соціальної політики: монографія / Ольга Михайлівна Петроє. — К.: 
Центр учбової літератури, 2008. — 152 с. 

22. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: розуміння та 
впровадження. — К: 2005.- 48 с. 

Додаткова література 
23.      Глобальна ініціатива щодо звітності (Global Reporting Initiative, GRI, 

2000). 
24.      Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436 — IV.  
25.   Закон України «Про екологічну експертизу» від 09 лютого 1995 року № 

46/95-ВР. 
26.    Зелена книга ЄС «Популяризація європейських засад корпоративної 

соціальної відповідальності» (EU Green Paper «Promoting a European framework for 
Corporate Social Responsibility, 2001). 

27. Конвенція ЄЕК ООН «Про доступ до інформації, участь громадськості в 
процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з екологічних питань 
(Орхуська конвенція). 

28.   Гнибіденко І.Ф., Колот А.М., Новікова О.Ф. та ін. Соціальна безпека: 
теорія та українська практика: Монографія /За ред.І.Ф. Гнибіденка, А.М.Колота, 
В.В.Рогового.— К.: КНЕУ, 2006. – 292с. 

29.   Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції 
розвитку: монографія / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2010. – 251с. 

 
13. Інформаційні ресурси 

1. «Круглий стол в КО»» (Caux Round Table) www.cauxroundtable.org. 
2. Глобальная инициатива ответственного лидерства (Global Responsible 

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

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

— EBEN) www.eben-net.org.  
 5. Офіційний сайт Секретаріату мережі Глобального договору в Україні: 

www.globalcompact. org. ua. 
 6. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы 

менеджмента СПбГУ. www.gsom.pu.ru. 
7. International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) — 

www.nottingham.ac.uk.business/ICCSR.  
8. Account Ability The Institute of Social and Ethical Accountability www. 

accountability21. net. 
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А Н О Т А Ц І Я  
дисципліни «Соціальна відповідальність» 

для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»  
ОКР «Магістр» 

 
Дисципліна «Соціальна відповідальність» входить до переліку нормативних 

дисциплін для студентів магістерського рівня підготовки. 
Мета вивчення даної дисципліни полягає у формуванні фундаментальних 

знань з теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних 
компетенцій, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки її 
суб’єктів (інститутів). 

Предметом вивчення дисципліни є теоретико-методологічні, методичні та 
практичні положення формування інституту соціальної відповідальності. 

Вивчення даної дисципліни базується на діалектичному методі пізнання та  
загальноекономічних законах і  має тісний зв’язок з такими дисциплінами, як 
економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, 
економіка праці, організація і планування виробництва, маркетинг, менеджмент 
тощо.  

Основними формами вивчення даної дисципліни є: лекції, семінарські і 
практичні заняття, а також самостійна робота студентів. 

При проведенні семінарських і практичних занять головна увага приділяється  
поглибленню студентами теоретичних знань з методології, методики, технології 
та організації соціальної відповідальності з широким використанням навчально-
методичної  та додаткової  наукової літератури. Закріплення знань забезпечується 
шляхом виконання передбачених навчальною програмою завдань. В основу 
семінарських і практичних занять покладена робота студентів по індивідуальних 
завданнях  під керівництвом  викладача. 
За навчальним планом для вивчення дисципліни відводиться 30 аудиторних 

години робочого часу, в т.ч. 10 годин лекційного курсу та 20 годин практичних 
занять. Для визначення рівня засвоєння знань і рейтингу з дисципліни 
використовуються комплекти тестів, контрольних питань та індивідуальних 
завдань відповідно до тем:  

1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку; 2. Соціальна 
відповідальність людини, держави та суспільства; 3. Організаційно-економічне 
забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю; 4. 
Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної 
відповідальності; 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на 
засадах соціальної відповідальності; 6. Екологічна компонента соціальної 
відповідальності; 7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 
відповідальності; 8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності; 9. 
Оцінювання ефективності соціальної відповідальності;     10. Стратегічні напрями 
розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

 
 

 



A N N O T A T I O N 

of the discipline  "Social responsibility" 
for training of specialists of field of knowledge 0305 "Economics and enterprise" 

of EQL"Master" 
 

The discipline "Social Responsibility" is listed as legal subjects for Master's level 
training. 

The aim of teaching of this subject is to build fundamental knowledge about the 
theory and practice of social responsibility and professional competencies that ensure 
the formation of socially responsible behavior of its subjects (institutions). 

The object of discipline is theoretical, methodological, methodical and practical 
knowledge of the formation of the institute of social responsibility. 

The study of this subject is based on the dialectical method of cognition and 
general economic laws and is closely related with disciplines such as economics, 
microeconomics, macroeconomics, business economics, labor economics, organization 
and planning of production, marketing, and management. 

When conducting seminars, the main attention is focused on deepening 
theoretical knowledge of methodologies, techniques, technologies and organization of 
research activities in the economy with extensive use of educational and supplementary 
literature by  students. Consolidation of knowledge is provided by objectives prescribed 
bycurriculum. The basis of the seminars is students’ work on individual tasks under the 
guidance of a teacher. 

According to the curriculum for the study of subjects 30 class hours of work are 
given, including 10 hours of lectures and 20 hours of classes. To determine the level of 
learning and discipline rating tests, control issues and individual tasks according to 
structural modules are used: 

1. Social Responsibility as a factor of sustainable development; 2. Social 
responsibility of people, state and society; 3.Organizational-economic management to 
ensure corporate social responsibility; 4.Forming relationships employers with 
employees on the basis of social responsibility; 5.Forming business relationships with 
external organizations on the principles of social responsibility; 6.Environmental 
components of social responsibility; 7.Social Partnership as a tool for social 
responsibility; 8.Monitoring of corporate social responsibility; 9.Evaluation of the 
effectiveness of social responsibility; 10.The strategic directions of development of 
social responsibility in Ukraine. 

 
 
 
 
 
 
 

Навчальні посібники та конспект лекцій з даного курсу додаються. 
 


