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ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Львівський інститут

Кафедра менеджменту, економіки та туризму
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Викладач (-і) Лелик Любов Іванівна
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Консультації понеділок, 2 години, 15.00-17.00, ауд.202

1. Коротка анотація до дисципліни. Цей курс передбачає формування навичок в
галузі  державного  управління  та  місцевого  самоврядування,  державної  служби,  регіонального

розвитку,  а  також  менеджменту  організацій,  озброює  теоретичними  знаннями  та

практичними  навиками  опрацювання  й  обґрунтовування  конкретних  пропозиції,  які

стосуються актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування, а

також  передбачає  вивчення  вітчизняного  та  зарубіжного  досвіду  вироблення

корпоративної соціальної відповідальності.

2. Мета: формування фундаментальних знань з теорії та практики корпоративної

соціальної  відповідальності  та відповідних  професійних  компетенцій,  які  забезпечують

формування  корпоративної  соціально-відповідальної  поведінки її  суб’єктів  (інститутів).

Сьогоднішні студенти – це завтрашні самодостатні професіонали.

Завдання: засовоїти  теорію  та  організацію  управління  в  межах  корпоративної

соціальної  відповідальності;  опанувати  засади  формування  моделей  та  стратегій

корпоративної  соціальної  відповідальності в  ринковому  середовищі;  закріпити  знання

вибору  інструментів соціальної  відповідальності  управління  підприємством та

інформаційнійної політики в сфері корпоративної соціальної відповідальності і соціальної

звітності; застосовувати знанння з  оцінювання ефективності соціальної відповідальності

підприємств; визначати  стратегічні  напрями  розвитку  соціальної  відповідальності  в

Україні.

3.Формат курсу: очний (offline)

4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):
Табл.1

Компетентність Ступінь сформованості

компетентності

Оцінювання

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у сфері 

менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій за 

Повністю. Співвідноситься 

з метою курсу

Поточне (семінар-

тренінг),  рубіжне 

(оцінювання 

результатів наукового 

проекту у формі 

презентацій), 
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невизначеності умов і вимог підсумкове (залік)

Здатність  до  спілкування  з

представниками  інших

професійних груп різного рівня (з

експертами  з  інших  галузей

знань/видів  економічної

діяльності).

Частково, в аспекті 

виконання завдань, 

передбачених професійною 

діяльністю за 

спеціалізацією освітньої 

програми

Поточне (семінар-

тренінг),  рубіжне 

(оцінювання 

результатів наукового 

проекту у формі 

презентацій)

Навички використання 

інформаційних та комунікаційних 

технологій.

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне 

(рефлективний 

семінар), рубіжне 

(оцінювання  

командної роботи над 

визначеною 

проблематикою у 

формі презентації), 

підсумкове (залік)

Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.

Частково, в аспекті 

виконання завдань, 

передбачених професійною 

діяльністю за 

спеціалізацією освітньої 

програми

Поточне (семінар-

тренінг),  рубіжне 

(оцінювання 

результатів наукового  

проекту у формі 

презентацій )

Здатність  генерувати  нові  ідеї

(креативність).

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар-

тренінг),  рубіжне 

(оцінювання 

результатів наукового 

проекту у формі 

презентацій )

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.

Повністю. Співвідноситься 

з метою курсу

Поточне (семінар-

тренінг),  рубіжне 

(оцінювання 

результатів наукового 

проекту у формі 

презентацій )

Здатність  обирати  та

використовувати  концепції,

методи  та  інструментарій

менеджменту,  в  тому  числі  у

відповідності до визначених цілей

та міжнародних стандартів

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність встановлювати цінності,

бачення, місію, цілі та критерії, за

якими  організація  визначає

подальші  напрями  розвитку,

розробляти  і  реалізовувати

відповідні стратегії та плани

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар-

круглий стіл), рубіжне 

(тестування)

Здатність  до  саморозвитку,

навчання  впродовж  життя  та

ефективного самоменеджменту

Частково, в аспекті 

виконання завдань, 

передбачених професійною 

діяльністю за 

спеціалізацією освітньої 

програми

Поточне (семінар-

симпозіум),

рубіжне (оцінювання 

індивідуальних 

завдань-кейсів у формі 

презентації)
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Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації

Повністю. Співвідноситься 

з метою курсу

Поточне (семінар- 

дебати), рубіжне 

(оцінювання 

індивідуальних кейс-

ситуацій у формі 

презентацій )

Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне 

(рефлективний 

семінар), рубіжне 

(оцінювання  

командної роботи над 

визначеною 

проблематикою у 

формі презентації), 

підсумкове (залік)

Здатність  формувати  лідерські

якості  та  демонструвати  їх  в

процесі управління людьми

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар –

засідання експертної 

групи ), рубіжне 

(тестування), 

підсумкове (залік)

Здатність  розробляти  проекти,

управляти  ними,  виявляти

ініціативу та підприємливість 

Частково, в аспекті 

виконання завдань, 

передбачених професійною 

діяльністю за 

спеціалізацією освітньої 

програми

Поточне (пошуковий 

семінар),  рубіжне 

(оцінювання 

результатів наукового 

проекту у формі 

презентацій )

Здатність  використовувати

психологічні  технології  роботи  з

персоналом

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне (семінар за 

самостійною роботою),

рубіжне (тестування), 

підсумкове (залік)

Здатність  аналізувати  й

структурувати  проблеми

організації,  приймати  ефективні

управлінські  рішення  та

забезпечувати їх реалізацію

Частково, в аспекті 

виконання завдань, 

передбачених професійною 

діяльністю за 

спеціалізацією освітньої 

програми

Поточне (пошуковий 

семінар), рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

Здатність  до  управління

організацією та її розвитком

Частково. Разом з іншими 

освітніми компонентами 

освітньої програми

Поточне, рубіжне 

(модульний контроль), 

підсумкове (залік)

5.  Тривалість курсу.  120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 34 години аудиторної

роботи; 86 годин – самостійної роботи, залік –проводиться на останньому семінарському

занятті. 

6. Статус дисципліни: вибіркова загальної підготовки.

7. Пререквізити:  Вивчення курсу базується на діалектичному методі пізнання та

загальноекономічних законах і має тісний зв’язок з такими дисциплінами, як державне

управління  в  економічній  сфері,  економічна  теорія,  мікроекономіка,  макроекономіка,

економіка  підприємства,  економіка  праці,  організація  і  планування  виробництва,

маркетинг, менеджмент, стратегічне планування, теорія та історія державного управління

тощо.

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор

та комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ магістрів до Інтернету
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9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної самоіронії. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

-  Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності.

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль,

у свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин:

-  Змістовий  модуль  1  «Сутність  та  форми  прояву  соціальної  відповідальності»

(лекційні теми 1, 2, 3, 4, семінарські теми 1-4);

-Змістовий  модуль  2  «Особливості  процесу  корпоративної  соціальної

відповідальності» (лекційна тема 5, 6, 7, семінарські теми 5-10);

11. Форми і методи навчання. 

Інформаційні технології навчання:

- презентації;

- робота  з  електронними  виданнями:  підручники,  довідники,  словники,

енциклопедії.

Активні  методи навчання:  дебати, моделювання, рольові ігри, дискусійні  групи,

«мозкові штурми», методи Дельфи, методи номінальної групи, форуми, проектні групи

- обговорення проміжних результатів у групі, дискусії;

- відео-конференція;

- технології ситуаційного навчання (кейс-метод);

- технології дослідницького навчання.

Основними видами навчальних аудиторних занять є  лекції,  семінарські  заняття,

консультації. 

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів

навчання,  як  інструктивні  лекції,  лекцію-діалог,  лекція  з  науковою  структурою,

теоретичне конструювання, методологічна і метапредметна лекція, бінарна, рефлексивна

та ін. 

Лекція діалог: 

1)  лекція-бесіда – запитання до аудиторії, запрошення до колективного дослідження –

швидка «мозкова атака»; 

2)  лекція-дискусія –  вільний  обмін  думками  в  інтервалах  між  логічними  розділами

лекції; 

3) проблемна лекція – «співавторство» у вирішенні проблемних задач; 

4)  лекція з застосуванням техніки зворотного зв’язку (якщо є технічна можливість) –

отримання даних від усієї групи студентів на поставлене запитання; 

5)  лекція-консультація –  наприклад,  перша  частина  заняття  проводиться  у  вигляді

лекції, в якій викладач відповідає на питання студентів, які виникли в ході попередньо-

пошукової роботи, доповнюючи і розвиваючи їх на свій розсуд; друга частина проходить

у  формі  відповідей  на  додаткові  запитання  студентів,  вільного  обміну  думками  і

завершується заключним словом лектора; 

6)  письмова  програмована  лекція –  викладач  сам  складає  і  пропонує  запитання

студентам; на підготовлені запитання викладач спочатку просить відповісти їх,  а  потім

проводить аналіз і обговорення неправильних відповідей.

При проведенні  семінарських занять передбачено поєднання таких форм і методів

навчання  як  вступний  евристичний  семінар,  оглядовий,  самоорганізуючий,  пошуковий

семінар,  семінар  з  індивідуальною і  груповою роботою,  семінар  в  групах  за вибором,

семінар генерації ідей, семінар-«круглий стіл», рефлексивний семінар.

- Ігрові технології.



7

- Соціально-психологічний тренінг.

- Форми  дискусій: «круглий  стіл»,  «засідання  експертної  групи»,  «форум»,

«симпозіум», «дебати», «судове засідання», «акваріум».

- Форми  роботи  в  команді: спільне  навчання  в  малих  групах  (Student Teams –

Achievement Division,  or STAD) і  навчання в  командах  на основі  гри, турніру (Teams-

Games-Tournament, or TGT).

- Виступ-інформування за темами семінарських занять.

12.  Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень 

Вид діяльності студента

М
ак

с
и

м
ал

ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о
д

и
н

и
ц

ю

Модуль 1 Модуль 2

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь

м
ак

си
м

а
л
ьн

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

Відвідування лекцій 1 4 4 3 3

Відвідування семінарських занять 1 4 4 6 6

Робота на семінарському занятті 10 4 40 6 60

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 - - - -

Разом                         78             99

Максимальна кількість балів:                                                        177

177:100=1,77. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,77 = загальна кількість балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Під  час  вивчення  курсу  виконуються 2  самостійні  роботи.  Самостійна  робота

включає  опрацювання  електронних  та друкованих  джерел  публікацій  (наукові  праці  в

міжнародних  та  вітчизняних  науковометричних  базах,  статті  у  періодичних  виданнях,

документи, офіційні звіти, статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові

акти за дисципліною).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульний  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення  блоків  змістових  модулів і

здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі презентації за

тематикою  самостійного  вивчення  матеріалу відповідного  змістового  модуля  (5  хв.  зі

слайдами). Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

- Слайди до презентації – 5 балів

- Повнота розкриття теми – 10 балів

- Якість інформації – 5 балів

- Самостійність та креативність – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

Залік. 
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Відбувається у формі презентації результатів дослідження теми наукового проекту,

що визначені для кожного студента у робочій програмі  дисципліни. Тематика проектів

розкриває  актуальні  дослідження  засад  формування  Корпоративної  соціальної

відповідальності бізнесу.

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю  (див.:

Робоча  програма дисципліни).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види

навчальної діяльності
Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з можливістю

повторного складання

1-34

F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):

1. Антошко  Т.  Р.  Впровадження  корпоративної  соціальної  відповідальності  на

промислових підприємствах: монографія / Т. Р. Антошко, П. В. Круш, Ю. В. Тюленєва;

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". К.: НТУУ "КПІ", 2013. 275 с. 

2. Колот А. М. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/ А.

М. Колот, О. А. Грішнова. К.: КНЕУ, 2012. 501 с. 

3. Корпоративна соціальна відповідальність: навч. посіб. Електронний ресурс. Режим

доступу :  http: //stud.com.ua/39622/menedzhment/korporativna_sotsialna_vidpovidalnist 

4. Корпоративна соціальна відповідальність:  опор. конспект лекцій,  плани семінар.

занять,  метод.  вказівки  та  завдання  для  самост.  роботи,  тести  для  студентів  спец.

8.03060101 "Менеджмент організацій  і  адміністрування"  (за видами  екон.  діяльності)  /

Укоопспілка, Львів. комерц. акад.; уклад. Колянко О. В. Л.: Видво Львів. комерц. акад.,

2015. 103 с. 

5. Корпоративна соціальна відповідальність:  підруч. для студ. вищ. навч. закл.,  які

навчаються за освіт.-проф. прогр. магістра зі спец. "Фінанси і кредит" / [О. Денис та ін.];

за  заг.  ред.  д-ра  екон.  наук,  проф.  Т.  С.  Смовженко,  д-ра  екон.  наук,  проф.  А.  Я.

Кузнєцової; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Вид. 2-е, випр. і допов. К.: УБС НБУ,

2010. 314 с. 

6. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність.  Як зробити якомога більше

добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Л. Ненсі; пер. з англ. С. Яринич. К.:

Стандарт, 2005. 302 с.

7. Гогуля О. П. Соціальна відповідальність бізнесу / О. П. Гогуля, І. П. Кудінова. К.:

Видавництво  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України,

2008. 79 с. 

8. Грицина Л. А. Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в

управлінні  підприємством:  автореф.  дис...  канд.  екон.  наук:  08.00.04  /  Л.А.  Грицина;

Хмельницький національний ун-т. Хмельницький, 2009. 20 с. 

9. Довгань  Л.  Є.  Корпоративне  управління:  навч.  посіб.  /  Л.  Є.  Довгань,  В.  В.

Пастухова, Л. М. Савчук. К.: Кондор, 2007. 174 с. 
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10. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління: навч. посіб. / В. А.

Євтушевський. К.: Знання-Прес, 2002. 317 с. 

11. Забрудський О. В. Забезпечення соціально-економічного розвитку територій

у пріоритетах корпоративної соціальної відповідальності: автореф. дис.... канд. екон. наук:

08.00.03 / Забрудський Олександр Васильович; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара.

Д., 2013. 20 с. 

12. Козаченко  A.  B.  Корпоративное  управление:  учеб.  для  вузов  /  А.  B.

Козаченко, А. Е. Воронкова. К.: Либра, 2004. 368 с. 

13. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу: монографія / під заг. ред.

М. П. Буковинської. К.: Компринт, 2015. 296 с. 

14. .Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка: зб. статей

та рекомендацій / ред. О. Лазоренко. К. : Стилос, 2007. 152 с. 21 

15. Корпоративне управління: навч. посіб. для студентів спеціальності «Менеджмент

організацій» / Г. Ю. Штерн. Х.: ХНАМГ, 2005. 243 с. 

16. Косар Н. С. Корпоративна соціальна відповідальність  бізнесу в Україні  /  Н.  С.

Косар, В. М. Пилипенко, Н. Є. Кузьо // Вісник Львівського Національного університету

“Львівська політехніка”. Логістика. 2014. № 811. С. 176-183. 

17. Кулєшова Л. В. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент сталого

розвитку підприємств / Л. В. Кулєшова // Вісник Донбаської державної машинобудівної

академії. 2013. №1 (30). С.195-199. 

18. Лазоренко  Л.  В.  Корпоративна  соціальна  відповідальність  як  інноваційна

стратегія бізнесу / Л. В. Лазоренко // Вісник Східноєвропейського університету економіки

і менеджменту. 2013. Вип.1 (14). С.89-96. 

19. Лазаренко  О.  Базова  інформація  з  корпоративної  соціальної  відповідальності,

посібник їз КСВ / О. Лазаренко, Р. Колиско. К.: Видавництво «Енергія», 2008. 96 с. 

20. Лазоренко  О.  «Корпоративна  соціальна  відповідальність  в  Україні:  експертна

думка: зб. статей та рекомендацій» / О. Лазоренко. К.: Стилос, 2007. 152 с.

21. Лебедєв  І.  В.  Забезпечення  гідної  праці  на  засадах  корпоративної  соціальної

відповідальності:  автореф. дис.  ...  д-ра екон. наук:  08.00.07 /  Лебедєв  Ігор Васильович;

Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2015. 43 с.

22.  Міжнародні національні стандарти корпоративного управління: 3б. кодексів та

принципів. К.: Проект «Корпоративний розвиток в Україні», 2003. 247 с. 

23.  Нападовська  Л.  А.  Європейський  досвід  корпоративної  соціальної

відповідальності  та  екологічного  менеджменту  (на  прикладі  Німеччини)  /  Л.  А.

Нападовська // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”. 2012. №2. С.39-48.

24. Небова M. I. Теорія корпоративного управління: вузлові питання: навч. посіб.  /

М.І. Небова. К.: Центр навч. л-ри, 2004. 295 с. 

25.  Оболенський  О.  Ю.  Державна  служба:  навч.  посіб.  /  О.Ю.  Оболенський.  К.:

КНЕУ, 2006. 472 с.

26. Олійник О.О.  Реалізація корпоративної  соціальної  відповідальності  у  трудових

відносинах / О.О. Олійник // Демографія та соціальна економіка. К., 2016. № 1 (26). С. 31-

41. 

27.  Олійник  О.О.  Корпоративна  соціальна  відповідальність  в  системі  управління

персоналом  підприємства  /  О.О.  Олійник  //  Соціально-трудові  відносини:  теорія  і

практика. К., 2015. № 1(9). С. 140-147.

28.  Спивак В. Корпоративная культура / В. Спивак. СПб.: Питер, 1995. 318 с.

29. Тульчинский  Г.  Л.  Корпоративная  социальная  ответственность  (Социальные

инвестиции,  партнерство  и  коммуникации)  /  Г.  Л.  Тульчинский.  Спб. :  Справочники

Петербурга, 2006. 104 с. 

30. Шевченко Т. П. Корпоративна соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі

в контексті глобального економічного розвитку: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.02 /

Шевченко Тетяна Петрівна; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Х., 2015.- 23 с.
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31. Carroll A. B. Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct / A. B.

Carroll // Business and Society. 1999. Vol. 38 (3). P. 268–295.

32. Knight,  Z.  2007 Combating  Climate Change-Opportunities and Risks.  2007.  Merrill

Lynch http://www.ml.com/media/80331.pdf. 

33. Milller, Clara. 2005. The Looking-Glass World of Nonprofit Money: Managing in For-

Profits’  shado  Universe.  The  Nonprofit  Quarterly,  Spring  2012

http://www.nonprofitfinancefund.org/docs/Looking%20Glass,%20NPQ%20website.pdf 

34.  Porter,  M.  Kramer,  M.  2006.  Strategy  &  Society:  the  link  between  competitive

advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review. www.fsg-impact.org 

35. Points  of  Light  Foundation  Developing  Media  Messages  for  Volunteer  Programs.

February/March 2002 www.pol.org Schwab,  K. 2010.  Global  Corporate Citizenship.  Foreign

Affairs,  January/February  2008  http://www.foreignaffairs.org/20080101faessay87108/klaus-

schwab/global-corporate-citizenship.html 

36. The  McKinsey  Quarterly.  The  state  of  corporate  philanthropy:  A  McKinsey  global

Survey. 2008. http:www.mckinseyquarte4rly.com/srticle_print.aspx?L2=21&L3+. 

37. The World’s Most Respected Companies. 2007. www.reputationinstitute.com 50. Zadek

S., Sabapathy J., Dossing H.

Додаткова:

1. Кричевский Н. А. Корпоративная социальная ответственность / Н. А. Кричевский,

С. Ф. Гончаров. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2007. 215 с.

2. Лебедєв І. В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження

концепції гідної праці: наук. монографія / Лебедєв І. В. О.: Атлант, 2014. 375 с. 

3. Мороз  О.  В.  Корпоративне  управління  на  підприємствах  України:

постприватизаційний етап еволюції: монографія. / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, Т. 19 М.

Халімон. Вінниця: УНІВЕР-СУМ. Вінниця, 2008. 354 с. 

4. Орлова Н.  С.  Концептуальні засади корпоративної  соціальної  відповідальності  в

Україні: монографія / Н. С. Орлова, А. О. Харламова; Донец. держ. ун-т упр. К.: Кондор,

2014. 276 с. 

5. Охріменко О. О. Соціальна відповідальність: навч. посіб. / О. О. Охріменко, Т. В.

Іванова.  К:  Національний  технічний  університет  України  «Київський  політехнічний

інститут», 2015. 180 с. 

6. Петрашко Л. П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес-

практики: монографія./ Л. П. Петрашко. К.: КНЕУ, 2013. 372 с. 

7. Практики КСВ в Україні 2015 / Під ред. Саприкіної М.; Центр «Розвиток КСВ». К.:

2015. 148 с. 

8. Саприкіна М. А. Корпоративна соціальна відповідальність: модель і управлінські

практики: підручник для ВУЗів / М. А. Саприкіна, М. А. Саєнсус, Г. А. Місько. К.: Вид.

«Фарбований лист», 2011. 480 с. 

9. Сирота  В.  С.  Корпоративна  соціальна  відповідальність  у  системі  економічної

безпеки  підприємств:  автореф.  дис.  ...  канд.  екон.  наук:  21.04.02  /  Сирота  Вероніка

Сергіївна; ВНЗ Ун-т економіки та права "КРОК". Київ, 2016. 20 с. 

10. Європейські  бізнес-практики  корпоративної  соціальної  відповідальності:

міжпредметний  тренінг:  навч.  посіб.  /  [Л.  П.  Петрашко  та  ін.];  за  ред.  проф.  Л.  П.

Петрашко; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". К.: КНЕУ, 2016. 310 с.

Електронні ресурси:

1. Всесвітня організація по стандартізації ISO [Електронний ресурс]. – Режим доступу

: http://isotc.iso.org. 

2.  Глобальная  инициатива  по  отчетности  экологически  ответственных  экономик

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : /www.globalreporting.org. 
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3. Експертно-аналітичний  портал,  присвячений  тематиці  корпоративної  соціальної

відповідальності і стійкому розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.csr-

review.net. 

4.  Регіони  України  :  статистичний  щорічник  [Електронний  ресурс].  –  Режим

доступу : www.ukrstat.gov.ua.

5. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Електронний ресурс. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua

6.  Офіційний сайт Держкомстату України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ukrstat.gov.ua

7. Офіційний  сайт  Центру  розвитку  корпоративної  соціальної  відповідальності.  –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://csr-ukraine.org

8. Сайт Всемирного совета бизнеса по устойчивому развитию [Электронный ресурс].

– Режим доступа : http://www.globalcompact.org. 

9. Статистична звітність емітентів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

www.smida.gov.ua/db/emitent. 

10. Центр  "розвиток  соціальної  відповідальності"  [Електронний  ресурс].  –  Режим

доступу : www.csr.ukraine.org



V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ»
Разом: 120 год., з них 14 год. – лекції, 20 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 86 год., модульний контроль – 4 год.

Кількість

балів
за семестр

177 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва

модуля
Сутність та форми прояву соціальної відповідальності (78) Особливості процесу корпоративної соціальної відповідальності (99)

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал)

Теми лекцій Теоретичні 

основи 
корпоративної 

соціальної 

відповідальності

Моделі 

корпоративної 
соціальної 

відповідальності

Корпоративн

а соціальна 
відповідальні

сть у системі 

управління 

організацією

Стратегія 

соціально 
відповідальн

ої поведінки

в ринковому
середовищі

Взаємодія бізнес-влада-

товариство в рамках 
корпоративної соціальної 

відповідальності.

Формування відносин з 
працівником на засадах 

корпоративної соціальної 

відповідальності

Екологічна компонента 

соціальної відповідальності. 
Підготовка нефінансового 

звіту. Оцінювання 

ефективності соціальної 

відповідальності 
підприємств..

Стратегічні 

напрями 
розвитку 

соціальної 

відповідальності
в Україні.

Семінарські і
практичні

заняття

1 (10 бал) 2 (10 бал) 3 (10 бал) 4 (10 бал) 5 (10 бал) 6 (10 бал) 7 (10 бал) 8 (10 бал) 9-10 (20 бал)

Теми 

семінарських 
занять

Теоретичні 

основи 
корпоративної 

соціальної 

відповідальності

Моделі 

корпоративної 
соціальної 

відповідальності

Корпоративна 

соціальна 
відповідальність

у системі 

управління 
організацією

Стратегія 

соціально 
відповідально

ї поведінки в 

ринковому 
середовищі

Взаємодія 

бізнес-влада-
товариство в 

рамках 

корпоративної 
соціальної 

відповідальнос

ті.

Формування 

відносин з 
працівником 

на засадах 

корпоративн
ої соціальної

відповідальн

ості

Екологічна 

компонента 
соціальної 

відповідально

сті

Підготовка 

нефінансового 
звіту. 

Оцінювання 

ефективності 
соціальної 

відповідальнос

ті підприємств.

Стратегічні 

напрями розвитку
соціальної 

відповідальності в

Україні.

Самостійна
робота

1 (5 бал) 2 (5 бал)

Поточний
контроль

модульна контрольна робота №1

(25 балів)

модульна контрольна робота №2

(25 балів)

Підсумковий

контроль
Розрахунковий коефіцієнт: 1,77


