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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Загострення трансформаційних суперечностей під впливом дії глобалізаційних та 

інтеграційних процесів актуалізували необхідність формування нової парадигми суспільного 

розвитку, в якій завдання досягнення кількісного зростання поступається місцем завданню 

забезпечення сталого еколого-соціально-економічного розвитку в межах світового господарства. 

Цілі та завдання парадигми сталого розвитку найбільш ефективно можуть бути реалізовані в 

межах стратегії соціальної відповідальності (СВ), яка є добровільною ініціативою організацій 

щодо дотримання етичних норм у сфері соціальної взаємодії та прийняття на себе 

відповідальності за вплив на навколишнє середовище, партнерів, споживачів, працівників, 

громади тощо. Стратегія соціальної відповідальності організації базується на врахуванні 

економічних, правових, етичних очікувань різних заінтересованих груп з метою підвищення 

власної конкурентоспроможності на основі мінімізації можливих конфліктів інтересів та ризиків. 

У такому контексті СВ виступає як місія розвитку організації, що може бути реалізована як 

комплекс стратегічних підходів, процедур та програм, які є інтегрованими у процеси прийняття 

управлінських рішень на всіх рівнях та відображають відповідальність організації за результати і 

майбутні наслідки її діяльності.  

Основою реалізації стратегії СВ є взаємодія між урядовими, діловими та громадськими 

структурами, ефективність якої визначається рівнем розвитку інституційного забезпечення та 

формуванням корпоративної соціальної відповідальності як особистісної якості фахівців, котрі 

приймають рішення. 

Навчальна дисципліна «Соціальна відповідальність держави та бізнесу» має ознайомити 

майбутніх фахівців із загальними закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства, з основами 

їхнього використання в управлінні організаціями. 

Актуальність вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність держави та бізнесу» в 

Україні посилюється тією обставиною, що соціально-відповідальна поведінка основних суб’єктів 

суспільства – державних та місцевих органів влади, корпоративних структур, громадських 

організацій, громадян є гарантією сталого економічного та соціального розвитку. 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є теоретико-методологічні, організаційно-економічні та 

практичні аспекти формування і розвитку соціальної відповідальності. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів фундаментальних 

знань теорії та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів соціальної 

політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав людини в умовах інтеграції концепції стійкого 

розвитку і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування 

соціально-відповідальної поведінки. 

Основні завдання 
 

Завданням дисципліни є вивчення теоретичних положень і практики взаємодії держави, 

бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку 

суспільства.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до фаху», «Організація та 

управління бізнесом», та передує вивченню навчальних дисциплін «Менеджмент», «Теорія і 

практика публічного управління та адміністрування», «Комунікації в публічному 

адмініструванні» тощо. 
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Вимоги до знань і умінь 

За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність:  

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, проблеми у сфері професійної 

діяльності і з поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу.  

Загальні компетентності : 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

- виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 

- демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства. 

Фахові компетентності : 

- здатність розуміння основних тенденцій та особливостей розвитку соціальної відповідальності:  

- знання нормативно-правових засад розвитку соціальної відповідальності моделей корпоративної 

соціальної відповідальності і становлення різних типів корпоративної культури;  

- вміння застосовувати критерії, показники та методику оцінювання соціальної відповідальності; 

- вміння формувати механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю;  

- вміння збирати й оцінювати інформацію з корпоративної соціальної відповідальності для 

прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації;  

- здатність ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з 

позицій концепції корпоративної соціальної відповідальності; 

- здатність оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності. 

а) знати:  
- концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності; сутність, види, категорії, еволюцію, 

концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності;  

- особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів соціального розвитку;  

- місце соціальної відповідальності в управлінні організацією; -нормативно-правові засади 

розвитку соціальної відповідальності;  

- моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних типів корпоративної 

культури;  

- критерії, показники та методику оцінювання соціальної відповідальності;  

- особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях;  

- 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;  

- зміст, структуру і вимоги міжнародних стандартів звітності, особливості соціальної звітності в 

Україні.  

- вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави; 

б) уміти:  
- застосовувати набуті знання з проблематики соціальної відповідальності при аналізі наявного 

стану соціально-економічних реалій сучасного світу й перспектив його розвитку;  

- досліджувати соціальні явища, використовувати теорію та практику соціальної відповідальності, 

аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини;  

- опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну точку зору, робити висновки, 

приймати рішення;  
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- творчо використовувати знання з проблематики соціальної відповідальності у своїй практичній 

та духовній життєдіяльності, грамотно формувати та формулювати власну думку з будь-яких 

світоглядних питань, впевнено й аргументовано захищати власну позицію;  

- збирати й оцінювати інформацію з корпоративної соціальної відповідальності для прийняття 

рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації;  

- ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з позицій 

концепції корпоративної соціальної відповідальності; 

- формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної 

відповідальності;  

- формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах корпоративної 

соціальної відповідальності;  

- визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної відповідальності;  

- посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного розвитку через соціальне 

партнерство;  

- здійснювати моніторинг та оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності;  

- аналізувати соціальну звітність організації і готувати необхідну інформацію для її формування;  

- узагальнювати матеріали аналізу для формування пропозицій щодо удосконалення програм 

корпоративної соціальної відповідальності;  

- розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення 

конкурентоспроможності;  

- застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських рішень. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на  4 кредити. 

Форми контролю  проміжний модульний контроль, залік. 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку 

Тема 2. Соціальна відповідальність людини та держави. 

Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною 

соціальною відповідальністю. 

Тема 4. Формування відносин роботодавців з працівниками на засадах соціальної 

відповідальності. 

Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах 

соціальної відповідальності.  

Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності. 

Тема 7. Підготовка нефінансового звіту. 

Тема 8. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств. 

Тема 9. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 
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РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку.  

Наукові підходи до визначення сутності соціальної відповідальності. Соціальна 

відповідальність у системі сталого розвитку. Види соціальної відповідальності. Підстави 

соціальної відповідальності. Принципи соціальної відповідальності. 

Тема 2. Соціальна відповідальність людини та держави.  
Сутність та параметри розвитку соціальної відповідальності людини. Етапи розвитку 

соціально відповідальної взаємодії. Соціальна відповідальність держави. Соціальна держава. 

Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною 

соціальною відповідальністю.  

Історія становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Сутність 

концепції корпоративна соціальна відповідальність. Організація діяльності з соціальної 

відповідальності підприємства. Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності. 

Тема 4. Формування відносин роботодавців з працівниками на засадах соціальної 

відповідальності.  

Корпоративна соціальна відповідальність у внутрішньому середовищі. Міжнародне 

законодавче регулювання трудових відносин на основі соціальної відповідальності бізнесу. 

Забезпечення достойної праці у системі КСВ. Корпоративне громадянство. Практика трудових 

відносин крізь призму концепцій корпоративної соціальної відповідальності та корпоративного 

громадянства в Україні. 

Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах 

соціальної відповідальності.  
Складові зовнішньої відповідальності бізнесу. Соціальна відповідальність бізнесу у розрізі 

об’єктів відповідальності. Новітні інструменти стратегічної корпоративної філантропії. Соціально 

відповідальний маркетинг. Відповідальне управління ланцюгом постачання. Відповідальність 

компаній щодо партнерів по бізнесу. 

Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності.  

Сутність екологічної відповідальності. Еволюція концепцій екологічної відповідальності. 

Елементи екологічної відповідальності бізнесу. Досвід реалізації принципів екологічної 

відповідальності. Шляхи посилення екологічної відповідальності. 

Тема 7. Підготовка нефінансового звіту.  
Нефінансова звітність як інструмент розвитку соціальної відповідальності підприємства. 

Стандарти підготовки нефінансового звіту. Процес підготовки звіту. Нефінансова звітність у світі. 

Нефінансова звітність в Україні. 

Тема 8. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств.  
Фактори ефективності функціонування інструментів КСВ в управлінні організацією. Рівні і 

показники соціальної відповідальності бізнесу. 

Тема 9. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні.  
Зовнішні та внутрішні чинники розвитку соціальної відповідальності в Україні. Активізація 

діяльності підприємств щодо розвитку соціально відповідального бізнесу. Напрямки державної 

політики сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Реалізація Концепції 

державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на 

період до 2030 року. 
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