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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 корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), 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 корпоративної соціальної відповідальності організації базується на 

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

підвищення власної конкуренто-спроможності на основі мінімізації можливих конфліктів 

інтересів та ризиків. У такому контексті КСВ 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.  

Репутація вітчизняних компаній все більше залежить не тільки від їхньої прибутковості, 

вартості акцій, якості продукції але й від їхньої активності у сфері корпоративної соціальної 

відповідальності. Тому вітчизняні компанії дедалі більше уваги приділяють питанням сталого 

розвитку та інтеграції соціальної відповідальності у загальну стратегію розвитку. 

Основою реалізації стратегії КСВ 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 «Корпоративна соціальна відповідальність» має ознайомити 

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

їхнього використання в управлінні організаціями. 

Актуальність вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» в Україні 

посилюється тією обставиною, що вітчизняне господарське середовище не пройшло у своєму 

історичному розвитку необхідних етапів, які у західному суспільстві призвели до усвідомлення 

важливості філософії соціальної відповідальності. Разом з тим, неефективність більшості 

системоутворюючих інститутів вітчизняного ринкового середовища актуалізує потребу у 

формуванні національної моделі корпоративної соціальної відповідальності в межах тріади 

«бізнес — влада — суспільство». 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

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

практичні аспекти формування і розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів фундаментальних 

знань теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності і відповідних професійних 

компетенцій. 

Основні завдання 
 

Завданням дисципліни є вивчення теоретичних положень і практики взаємодії держави, 

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

стійкого розвитку суспільства.  
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Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
 

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

навчальних дисциплін «Комунікації в управлінні фінансами», «Економіка підприємства», 

«Менеджмент», «Маркетинг».  
 

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 сферіпрофесійної 

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

інтелектуального потенціалу.  

Загальні компетентності : 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- вміннявиявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї; 

- здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їхреалізації (креативність); 

- здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та 

розроблення нових систем; 

- здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в 

команді; 

- здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись 

засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між 

явищами та процесами; 

Фахові компетентності : 

 - здатність організовувати діяльність органів публічного управління та організацій 

різних форм власності; 

- здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й практики публічного 

управління та адміністрування спрямованих на здійснення соціально-економічних перетворень в 

країні; 

- здатність на основі аналізу інформації з різних джерел генерувати ідеї, визначати орієнтири 

і приймати рішення відповідного рівня публічного управління та управління бізнесом; 

- здатність бути лідером, підтримувати імідж та репутацію органів публічного управління, 

міста, країни, дотримуватись загальнолюдських цінностей, норм поведінки і моралі в державних, 

виробничих, міжособистих та суспільних відносинах; 

- здатність оперативно приймати і реалізовувати нестандартні бізнес-рішення, розв’язувати 

широке коло проблем на основі системних методів, засвоєних з програми управління 

підприємствами; 

- здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних рівнях управління та 

адміністрування; 

- здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні 

шляхи щодо їх розв’язання. 
 

а) знати: термінологічну базу корпоративної соціальної відповідальності; сутність, види, 

категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні корпоративної соціальної відповідальності; 

особливості корпоративної 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 
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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 соціальної 

відповідальності; формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності; визначати напрями активізації індивідуальної та 

колективної екологічної відповідальності; посилювати корпоративну 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. 

 

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. 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. 
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РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної відповідальності 

Суть та значення корпоративної соціальної відповідальності. Історія розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності. Внутрішнє і зовнішнє середовище КСВ. Концепція 

менеджменту заінтересованих сторін. Організаційне багатство і «стосункові» активи. Матриця 

заінтересованих сторін КСВ. Переваги корпоративної соціальної відповідальності. Моделі 

корпоративної соціальної  відповідальності (американська, європейська, японська тощо). 

Міжнародні ініціативи як чинник формування і розвитку КСВ (Глобальний договір ООН). 

Вітчизняний досвід становлення КСВ. 

 

Тема 2. Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління організацією 

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.  Етичні кодекси. Структурні підрозділи та 

комітети компаній у сфері КСВ. Статус, основні функції, кваліфікація, типові обов’язки, 

професійні стандарти менеджера з КСВ в компаніях. 

 

Тема 3. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної 

відповідальності 

Права людини і трудові практики як предмет КСВ. Міжнародні стандарти прав людини 

(Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 

права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про права дитини). 

Стандарти МОП і принципи Глобального Договору у сфері праці. Гідна праця як предмет КСВ. 

Європейські стандарти у сфері праці. Особливості європейської моделі внутрішньої КСВ.  

Законодавство України у сфері праці як основа КСВ у відносинах з працівниками. Соціальний 

діалог і КСВ. Кращі трудові практики та показники внутрішньої КСВ: вітчизняний і зарубіжний 

досвід. Питання професійної етики. 

 

Тема. 4 Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі 

Формування складової корпоративної соціальної відповідальності у відносинах з 

споживачами. Міжнародні  ініціативи та законодавство України у сфері захисту прав споживачів. 

Якість продукції (стандарт ISO 9000). Ведення основної діяльності організації відповідно до 

концепції КСВ. Механізми забезпечення відповідальності у виробничій сфері. Зв'язок фінансових 

та нефінансових ризиків. Принципи добросовісної конкуренції. Соціально відповідальний 

маркетинг. Етична поведінка компаній щодо контрагентів по бізнесу. Відповідальне управління 

ланцюгами постачання. Відповідальне ставлення  до інвесторів та дотримання принципів 

корпоративного управління. 

 

Тема 5. Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальними громадами 

Історичні аспекти залучення і розвитку громад: від патронату до соціальних інвестицій. 

Вплив громади на роботу компаній та відповідальність компаній перед населенням. Розвиток 

партнерств з місцевою владою та громадою. Участь компаній у життєдіяльності громад. 

Співпраця бізнес-структур з  неурядовими організаціями. Особливості забезпечення КСВ у 

малому та середньому бізнесі 

 

 

Тема 6. Екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності   

Суть та значення відповідального ставлення організацій до довкілля. Міжнародні документи 

щодо навколишнього середовища (Цілі розвитку тисячоліття, Декларація Ріо-де-Жанейро тощо) та 

стандарти екологічного менеджменту (серія ISO 14000). Законодавство України про охорону 

навколишнього середовища. Превентивний підхід до вирішення екологічних проблем. Програми з 

контролю забруднення та захисту довкілля, збереження природних ресурсів, дотримання 
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екологічних стандартів тощо. Міжнародний і український досвід впровадження принципів 

екологічної відповідальності організацій. 

 

Тема 7. Інформаційна політика і соціальна звітність 

Місце КСВ у корпоративній інформаційній політиці. Побудова системи комунікацій з КСВ. 

Консультації з заінтересованими сторонами на різних етапах розробки та впровадження стратегії з 

КСВ та механізм зворотного зв’язку з ними. Ресурси в сфері соціальної звітності. Корпоративні 

соціальні звіти: сутність, завдання і структура. Міжнародні стандарти звітності зі сталого розвитку 

(GRI - Global Reporting Initiative / Глобальна ініціатива зі звітності). Особливості соціальної 

звітності компаній в Україні.  

 

Тема 8. Соціальна відповідальність різних суб’єктів суспільного розвитку 

Відповідальна держава і сталий розвиток. Міжнародний досвід державного регулювання 

КСВ. Відповідальне споживання. Культура споживання та його вплив на розвиток КСВ. Соціальна 

відповідальність ЗМІ: вплив на поведінкові моделі в суспільстві. Соціальна відповідальність 

освіти та науки. Співпраця бізнесу і освіти. Проект міжнародного стандарту з соціальної 

відповідальності ISO 26000. 

 

Тема 9. Оцінка результативності корпоративної соціальної відповідальності   

Показники внутрішньої КСВ.  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 ефективності 

діяльності організації у сфері соціальної відповідальності. 
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