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Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: теоретико-методологічні, організаційно-економічні та 

практичні аспекти формування і розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики 

корпоративної соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій. 

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення теоретичних положень і практики взаємодії 

держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері корпоративної соціальної відповідальності як 

умови стійкого розвитку суспільства. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Дисципліна вивчається після навчальних предметів «Вступ до фаху» та передує вивченню 

навчальних дисциплін «Комунікації в управлінні фінансами», «Економіка праці і соціально-

трудові відносини», «Менеджмент». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні корпоративної соціальної 

відповідальності; особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку; 

місце корпоративної соціальної відповідальності в управлінні організацією; нормативно-правові 

засади розвитку корпоративної соціальної відповідальності; моделі корпоративної соціальної 

відповідальності і становлення різних типів корпоративної культури; критерії, показники та 

методику оцінювання корпоративної соціальної відповідальності; особливості вияву 

корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях; сутність соціальних 

інвестицій як форми вияву корпоративної відповідальності роботодавців; сутність, складові та 

пріоритети розвитку корпоративної соціально відповідальної політики управління персоналом; 

екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності та їх нормативно-правове 

регулювання; сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів соціальної 

звітності. 

б) уміти: формувати механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю; 

формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах корпоративної 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 корпоративної 

соціальної відповідальності; оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності; 

розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення 

конкурентоспроможності. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

Тема 2. Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління організацією. 

Тема 3. Формування відносин з працівниками на засадах корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Тема 4. Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі. 

Тема 5. Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальними громадами. 

Тема 6. Екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності. 



Тема 7. Інформаційна політика і соціальна звітність. 

Тема 8. Соціальна відповідальність різних суб’єктів суспільного розвитку. 

Тема 9.  Оцінка результативності корпоративної соціальної відповідальності. 

 

Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.пед.н. Бобко Л.О. 
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