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Кількість кредитів   3 

Загальна кількість годин  90  

 

Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Соціальна відповідальність бізнесу» 

спрямована на формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти загальних та фахових компетентностей щодо загальних закономірностей 

взаємодії держави, суспільства та бізнесу, з основами їхнього використання в 

управлінні організаціями. Курс включає оволодіння комплексними знаннями та 

формування стійких умінь і практичних навичок щодо формування механізму 

управління соціальною відповідальністю; ідентифікації, аналізу очікувань 

зацікавлених сторін організації з позицій концепції соціальної відповідальності; 

формування ефективної взаємодії роботодавців з персоналом на засадах соціальної 

відповідальності. 

 

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів фундаментальних 

знань теорії та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів 

соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав людини в умовах 

інтеграції концепції сталого розвитку і набуття ними відповідних професійних 

компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. 

 

Завдання дисципліни полягає у вивченні теоретичних положень і практики 

взаємодії держави, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як 

умови сталого розвитку суспільства. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

Спеціальність 

281 «Публічне 

управління та  

адміністрування» 

ЗК2. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК5. Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ФК1. Здатність до 

соціальної взаємодії, до 

співробітництва й 

розв’язання конфліктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РН12. Уміти налагодити комунікацію 

між громадянами та органами державної 

влади і місцевого самоврядування. 

РН13. Використовувати методи аналізу 

та оцінювання програм сталого розвитку.  

РН14. Уміти коригувати професійну 

діяльність у випадку зміни вихідних 

умов. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Соціальна відповідальність як фактор сталого розвитку. 

2. Соціальна відповідальність людини, держави, суспільства. 

3. Організаційно-правове забезпечення соціальною відповідальністю. 

4. Формування трудових відносин на засадах соціальної відповідальності. 

5. Формування соціальної відповідальності держави та бізнесу. 

6. Екологічна компонента соціальної відповідальності. 

7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 

відповідальності. 

8. Оцінка ефективності соціальної відповідальності. 

9. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Соціальна відповідальність як фактор сталого розвитку. 

2. Соціальна відповідальність людини, держави, суспільства. 

3. Організаційно-правове забезпечення соціальною відповідальністю. 

4. Формування трудових відносин на засадах соціальної відповідальності. 

5. Формування соціальної відповідальності держави та бізнесу. 

6. Екологічна компонента соціальної відповідальності. 

7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 

відповідальності. 

8. Оцінка ефективності соціальної відповідальності. 

9. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університеті. 
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✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проєкті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 

формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 

екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 

засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу. 

Рекомендована література 

1. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика 

[Текст] : підручник / Саприкіна М. А., Ляшенко О., Саєнсус М. А., Місько Г. А., 

Зінченко А. Г. ; за наук. ред. д.е.н., проф., засл. діяч науки і техніки України 

Редькіна О. С. – К. : ТОВ «Фарбований лист», 2011. – 480 с 

2. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник/ О. Гирик, О.Денис, О. 

Дубовик, І. Жеребило, А. Зінченко, Н. Реверчук, М. Саприкіна, Р. Семів, З. 

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. 214с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: library.cibs.ubs.edu.ua › CGI-BIN › cgiirbis_64 

›S21STR=Корпорат.. 

3. Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под общ. ред. В.Я. Горфинкеля, Н.В. Родионовой. – 

М.: издательство Юрайт, 2019. – 438 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://urait.ru/bcode/445022 

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

корпоративної соціальної відповідальності» / — К.: Видавництво «Енергія», 2012.  

5. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. -

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». 

– 2015. – 180 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: ied.kpi.ua › wp-content › uploads › 2015/10 › Socialna-vidpovidalnist 

6. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної 

політики сучасних підприємств в Україні: [навч. посіб.]/ Ольга Михайлівна Петроє. 

– К.: Центр учбової літератури, 2010. — 60 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ktpu.kpi.ua › Petroye-O.M.-Sotsialnij-dialog-yak-institut-DU.pdf 

 

 

Гарант освітньої програми  ___________ Людмила ЄФІМЕНКО 
      (підпис) 


