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1. Мета дисципліни 

формування у здобувачів теоретичних знань та практичних навиків соціально-

відповідальних практик ведення підприємницької діяльності. 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на:Корпоративний бізнес, 

Оцінка бізнесу, Бізнес-проекти у підприємництві, Виробнича практика, Основи 

підприємництва 

 

3. Результати навчання 

Програмний результат 

навчання* 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 
ПРН 2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, постановки 

тавирішення завдань за різних 

практичних ситуацій 

впідприємницькій, торговельній 

та біржовій діяльності. 

Словесні, 

наочні, 

практичні, 

пояснювально-

ілюстративні,  

аналітичні. 

Самостійна 

робота 

Сase study, 

Доповідь 

Ділові ігри,  

Виступ з 

доповіддю, 

презентація 

результатів 

кейсу 

Мають навички 

презентації та доповіді 

результатів вирішення 

практичних ситуацій 

впідприємницькій, 

торговельній та 

біржовій діяльності. 

ПРН 6. Вміти працювати в 

команді, мати навички 

міжособистісноївзаємодії, які 

дозволяють досягати професійних 

цілей. 

Участь в діловій 

грі 

Вміють працювати в 

команді та взаємодіяти 

членами соціуму з 

приводу вирішення 

проблемних ситуацій 

та досягнення 

професійних цілей. 

ПРН 10. Демонструвати здатність 

діяти соціально відповідально 

наоснові етичних, культурних, 

наукових цінностей і 

досягненьсуспільства. 

Усне 

опитування, 

тестування, 

практичні 

завдання, 

самостійна 

письмова робота 

Вміють діяти 

соціально 

відповідально в своїй 

професійній діяльності 

Знають етичні, 

культурні, наукові 

цінності і 

досягненнясуспільства. 

ПРН 12. Володіти методами та 

інструментарієм для 

обґрунтуванняуправлінських 

рішень щодо створення й 

функціонуванняпідприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. 

Усне 

опитування, 

тестування, 

практичні 

завдання, 

самостійна 

письмова робота 

Знають методи та 

інструменти для 

обґрунтування 

управлінських рішень 

щодо функціонування 

підприємницьких, 

торгівельних структур 

на засадах соціальної 

відповідальності  

Вміють застосовувати 

зазначений 

методичний 

інструментарій 

ПРН 13. Використовувати знання 

форм взаємодії суб’єктів 

ринковихвідносин для 

забезпечення діяльності 

Усне 

опитування, 

тестування, 

практичні 

Знають форми 

взаємодії суб’єктів 

ринковихвідносин 

Вміють взаємодіяти із 
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підприємницьких,торговельних та 

біржових структур. 

завдання, 

самостійна 

письмова робота 

суб’єктами 

ринковихвідносин 

соціально 

відповідально 

ПРН 17. Вміти вирішувати 

професійні завдання з 

організаціїдіяльності 

підприємницьких, торговельних 

та біржових структур 

ірозв’язувати проблеми у 

кризових ситуаціях з 

урахуваннямзовнішніх та 

внутрішніх впливів. 

Усне 

опитування, 

тестування, 

практичні 

завдання, 

самостійна 

письмова робота 

Знають способи 

аналізу зовнішнього та 

внутрішнього 

середовища та вміють 

його здійснювати 

Вирішують професійні 

завдання на основі 

результатів аналізу 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Корпоративна соціальна відповідальність 
 

Змістовий модуль 1 Основи корпоративної соціальної відповідальності 

Сутність та еволюції корпоративної соціальної відповідальності. Вивчення 

теорій корпоративної соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність 

бізнесу та корпоративна соціальна відповідальність. Основи провадження 

корпоративної соціальної відповідальності на міжнародному та національному 

рівнях. Організація корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах. 

Змістовий модуль 2 Взаємодія із внутрішніми та зовнішніми 

стейкхолдерами 

Внутрішня та зовнішня соціальна відповідальність. Соціально відповідальні 

практики взаємодії із працівниками підприємства. Міжнародні стандарти та 

українське законодавство як основа соціальної відповідальності в сфері праці. 

Корпоративна соціальна відповідальність в сфері праці. Компенсаційний пакет як 

прояв соціальної відповідальності в сфері праці. Стейкхолдери та їх аналіз. 

Зовнішнє середовище підприємства. Соціально відповідальність у 

взаємовідносинах із партнерами. Соціально відповідальні ланцюги постачань.  

Змістовий модуль 3 Соціальна звітність та оцінка результативності КСВ 

Сутність екологічної відповідальності. Еволюція концепцій екологічної 

відповідальності. Елементи екологічної відповідальності бізнесу. Досвід 

реалізації принципів екологічної відповідальності. Шляхи посилення екологічної 

відповідальності. Моніторинг та аудит в сфері корпоративної соціальної 

відповідальності. Сутність, види та підходи до формування соціального 

(нефінансового звіту) підприємств. Міжнародні та вітчизняні практики соціальної 

звітності 
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 90 15 30 - 45 

Змістовий модуль 1 22 4 8 - 10 

Змістовий модуль 2 28 6 12 - 10 

Змістовий модуль 3 25 5 10 - 10 

Індивідуальне завдання - - - - - 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд.годин 

Змістовий модуль 1  

Основи корпоративної соціальної відповідальності 
Тема 1. Концептуальні 

основи розвитку 

корпоративної соціальної 

відповідальності 

Еволюція та концепції корпоративної 

соціальної відповідальності 

Соціальна відповідальність бізнесу та 

корпоративна соціальна відповідальність. 

Моделі корпоративної соціальної 

відповідальності. 

2 

Тема 2 Організаційно-

економічне забезпечення 

управління корпоративною 

соціальною 

відповідальністю  

Нормативно-правові засади розвитку 

соціальної відповідальності 

Інституціональна підтримка 

корпоративної соціальної 

відповідальності 

Організація діяльності з соціальної 

відповідальності підприємства 

2 

Змістовий модуль 2 

Взаємодія із внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами 
Тема 3. Формування 

відносин роботодавців із 

працівниками на засадах 

соціальної відповідальності 

Міжнародні стандарти та українське 

законодавство як основа соціальної 

відповідальності в сфері праці 

Корпоративна соціальна відповідальність 

в сфері праці 

Компенсаційний пакет як прояв 

соціальної відповідальності в сфері праці 

2 

Тема 4 Формування 

відносин бізнесу із 

зовнішніми організаціями 

на засадах соціальної 

відповідальності 

Зовнішнє середовища соціально 

відповідальних організацій 

Аналіз стейкхолдерів. 

Соціально відповідальні ділові практики 

Взаємодія зі споживачами на засадах 

соціальної відповідальності 

Соціальне інвестування. 

Соціально відповідальні ланцюги 

постачань 

4 

Змістовий модуль 3 Соціальна звітність та оцінка результативності КСВ 
Тема 5 Екологічні аспекти Сутність екологічної відповідальності  2 
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соціальної відповідальності 

бізнесу 

Еволюція концепцій екологічної 

відповідальності  

Елементи екологічної відповідальності 

бізнесу  

Досвід реалізації принципів екологічної 

відповідальності  

Шляхи посилення екологічної 

відповідальності 

Тема 6 Соціальна звітність 

бізнес-структур 
Моніторинг та аудит в сфері 

корпоративної соціальної 

відповідальності 

Сутність, види та підходи до формування 

соціального (нефінансового звіту) 

підприємств 

Міжнародні та вітчизняні практики 

соціальної звітності 

3 

Всього  15 

 

7. Теми практичних занять* 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд.годин** 

Змістовий модуль 1 Основи корпоративної соціальної відповідальності 
Тема 1. Концептуальні 

основи розвитку 

корпоративної соціальної 

відповідальності 

Поняття та види соціальних норм. 

Підходи до визначення поняття «соціальна 

відповідальність, корпоративна соціальна 

відповідальність». Ознаки, рівні, принципи 

соціальної відповідальності. 

Теорії КСВ: корпоративного егоїзму, 

корпоративного альтруїзму, розумного 

егоїзму. 

Переваги та недоліки КСВ для бізнесу. 

Соціальна відповідальність бізнесу та 

корпоративна соціальна відповідальність. 

Моделі корпоративної соціальної 

відповідальності. 

4 

Тема 2 Організаційно-

економічне забезпечення 

управління корпоративною 

соціальною 

відповідальністю  

КСВ як складова стратегії управління та 

чинник підвищення 

конкурентоспроможності організації. 

Впровадження КСВ у практики і 

процедури компанії. 

Можливі загрози та шляхи мінімізації 

ризиків КСВ. Організація діяльності з 

КСВ. 

Нормативно-правові засади розвитку 

соціальної відповідальності 

Інституціональна підтримка корпоративної 

соціальної відповідальності 

Організація діяльності з соціальної 

відповідальності підприємства 

4 

Змістовий модуль 2  

Взаємодія із внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами 
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Тема 3. Формування 

відносин роботодавців із 

працівниками на засадах 

соціальної 

відповідальності 

Права людини і трудові практики як 

предмет КСВ. 

Європейські стандарти у сфері праці. 

Особливості європейської моделі 

внутрішньої КСВ.  
Соціальний діалог і КСВ. 

Професійна етика. Міжнародні стандарти 

та українське законодавство як основа 

соціальної відповідальності в сфері праці 

Корпоративна соціальна відповідальність в 

сфері праці 

Компенсаційний пакет як прояв соціальної 

відповідальності в сфері праці 

4 

Тема 4 Формування 

відносин бізнесу із 

зовнішніми організаціями 

на засадах соціальної 

відповідальності 

Міжнародні ініціативи та законодавство 

України у сфері захисту прав споживачів.  

Якість продукції (стандарт ISO 9000).  

Соціально відповідальний маркетинг. 

Принципи добросовісної конкуренції. 

Етична поведінка компаній щодо 

контрагентів по бізнесу. 

Історичні аспекти залучення і розвитку 

громад: від патронату до соціальних 

інвестицій. 

Розвиток партнерств з місцевою владою та 

громадою. Участь компаній у 

життєдіяльності громад. Співпраця бізнес-

структур з неурядовими організаціями. 

Зовнішнє середовища соціально 

Відповідальних організацій 

Аналіз стейкхолдерів. 

Соціально відповідальні ділові практики 

Взаємодія зі споживачами на засадах 

соціальної відповідальності 

Соціальне інвестування. 

Соціально відповідальні ланцюги 

постачань 

8 

Змістовий модуль 3 

Змістовий модуль 3 Соціальна звітність та оцінка результативності КСВ 
Тема 5 Екологічні аспекти 

соціальної 

відповідальності бізнесу 

Міжнародні документи щодо 

навколишнього середовища (Цілі розвитку 

тисячоліття, Декларація Ріо-де-Жанейро) 

та стандарти екологічного менеджменту 

(серія ISO 14000). 

Законодавство України про охорону 

навколишнього середовища. 

Превентивний підхід до вирішення 

екологічних проблем. 

Міжнародний і український досвід 

впровадження принципів екологічної 

відповідальності організацій. 

Сутність екологічної відповідальності  

Еволюція концепцій екологічної 

4 
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відповідальності  

Елементи екологічної відповідальності 

бізнесу  

Досвід реалізації принципів екологічної 

відповідальності  

Шляхи посилення екологічної 

відповідальності 
Тема 6 Соціальна 

звітність бізнес-структур 
Міжнародні стандарти звітності зі сталого 

розвитку (GRI - Global Reporting Initiative / 

Глобальна ініціатива зі звітності).  

Особливості соціальної звітності компаній 

в Україні. 

Методи та процедури оцінювання 

ефективності програм КСВ. Модель 

«Лондонської групи порівняльного 

аналізу» і особливості її використання. 

Соціальний аудит. Збалансована система 

показників. Концепція потрійного 

результату. Методи оцінювання ділової 

репутації соціально відповідальної 

компанії. 

Моніторинг та аудит в сфері корпоративної 

соціальної відповідальності 

Сутність, види та підходи до формування 

соціального (нефінансового звіту) 

підприємств 

Міжнародні та вітчизняні практики 

соціальної звітності 

6 

Всього  30 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 8 - 12 

Змістовий модуль 2 20 8 - 12 

Змістовий модуль 3 20 8 - 12 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 40 - - - 
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Види завдань,засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю** 
Розподіл 

балів* 

Змістовий модуль 1 20 

Робота на практичному занятті за темою 1 

(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Робота на практичному занятті за темою 2 

(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Підготовка доповіді та її презентація 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 10 

Змістовий модуль 2 20 

Робота на практичному занятті за темою 3 

(ділова гра, кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Робота на практичному занятті за темою 4 

(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Підготовка доповіді та її презентація 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 10 

Змістовий модуль 3 20 

Робота на практичному занятті за темою 5 

(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Робота на практичному занятті за темою 6 

(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Підготовка доповіді та її презентація 2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 10 

Підсумковий контроль – диф. залік 40 

Теоретичне питання 1 10 

Практичне завдання 1 (кейс) 10 

Тестування  20 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балівза всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
 

1. Дистанційний курс Корпоративна соціальна відповідальність (id 393) 

Корпоративна соціальна відповідальність (kname.edu.ua) 

2. Конспект лекцій до курсу «Корпоративна соціальна відповідальність» 

(електронний варіант) 

3. Презентаційний матеріал до курсу «Корпоративна соціальна 

відповідальність» 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. 

посіб. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут». 2015. 180 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Socialna-vidpovidalnist.pdf 

2. Соціальна відповідальність: навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. 

Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. К. : 

КНЕУ, 2015. 519, с. 

3. Смачило В.В., Халіна В.Ю., Колмакова О.М. Соціальна 

відповідальність Частина 1. Х.: ХНУБА, 2018. 

4. Смачило В.В., Халіна В.Ю. Теоретичні аспекти сестейнового 

розвитку: екологічна та соціальна відповідальність бізнесу. Економічний форум, 

2016, №2. C. 77-81. 

5. Смачило В.В., Колмакова О.М., Коломієць Ю.В. Процедура аналізу 

стейкхолдерів підприємства. Економіка та суспільство, 2017, вип. №12. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/journal-12/19-stati-12/1334-smachilo-v-v-kolmakova-

o-m-kolomiets-yu-v (дата звернення: 27.11.2019). 

6. Смачило В.В. Войтова Н. Визначення стейкхолдерів будівельного 

підприємства. Науковий журнал  «Молодий вчений», 2018 р, No 5.1 (57.1), С. 68-

73 

7. Смачило В.В. Концептуальні засади соціально відповідального 

управління кадровим потенціалом підприємства. Соціально-трудові відносини: 

теорія та практика. 2016. Вип. 2 (12). С. 227-237.  

8. Смачило В.В., Халіна В.Ю., Скрипка І.А., Формування соціальної 

звітності будівельних підприємств. Вісник ЖДТУ. 2019. № 4 (90). C. 189-194 

9. Смачило В.В. Управління кадровим потенціалом підприємства в 

контексті соціальної відповідальності. Академічний огляд. 2016. №1 (44). С. 119-

126.  

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 
Не потребує спеціального забезпечення 

https://dl.kname.edu.ua/enrol/index.php?id=393
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Повна назва навчальної дисципліни  
 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова / вибіркова, шифр за ОП 

семестр номер семестру, або кількох 

кількість кредитів ЄКТС кількість кредитів ЄКТС, коли два і більше 

модулів, дати загальну кількість та по модулях 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен / диференційований залік / залік, коли 

два і більше модулів, писати послідовно 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська та/або англійська 

кафедра назва кафедри, яка забезпечує дисципліну 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) / другий 

(магістерський) /третій (освітньо-науковий) 

галузь знань шифр і повна назва галузі знань 

спеціальність шифр і повна назва спеціальності 

освітня програма повна назва освітньої програми 

форма навчання денна / вечірня/ заочна / дистанційна 

 

 

Завідувач кафедри __________________________________________________ 
 яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
підписпрізвище та ініціали 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
підписпрізвище та ініціали 

 


