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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.  

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:  
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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 

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 
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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.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07   Управління та адміністрування; 07   

Управління та адміністрування; 28  

Публічне управління та адміністрування 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

 

Цикл вибіркових навчальних дисциплін 

Код та назва спеціальності:  
071  Облік і оподаткування; 072  Фінанси, 

банківська справа та страхування; 281  

Публічне управління та адміністрування  

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Курс: 2 

Семестр: 4 

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, 

самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в 

бібліотеці, Інтернеті, захист реферативних робіт,  

складання схем, таблиць тощо. 

 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 48 32 16 2 48 24 

Кількість 

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

3 

 
9 1 ПМК, залік 
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РОЗДІЛ 3.  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. 

 

РОЗДІЛ 4.  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. 
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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 

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. 

 

РОЗДІЛ 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Основна 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. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  rinek.onu.edu.ua › article › view 

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-
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiX7O7E68TnAhVutIsKHcZiAL0QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Frinek.onu.edu.ua%2Farticle%2Fview%2F61700&usg=AOvVaw1sdoN4S4WmWuPDFjFy5EN5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiX7O7E68TnAhVutIsKHcZiAL0QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Frinek.onu.edu.ua%2Farticle%2Fview%2F61700&usg=AOvVaw1sdoN4S4WmWuPDFjFy5EN5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI9LGB7cTnAhVG-yoKHW8SAAAQFjAJegQIChAB&url=http%3A%2F%2Flibrary.cibs.ubs.edu.ua%2FCGI-BIN%2Firbis64r_12%2Fcgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26Z21ID%3D%26I21DBN%3DCIBS_PRINT%26P21DBN%3DCIBS%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21P03%3DS%3D%26S21STR%3D%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&usg=AOvVaw29vXykBDxm5VSEHnMxcwQm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI9LGB7cTnAhVG-yoKHW8SAAAQFjAJegQIChAB&url=http%3A%2F%2Flibrary.cibs.ubs.edu.ua%2FCGI-BIN%2Firbis64r_12%2Fcgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26Z21ID%3D%26I21DBN%3DCIBS_PRINT%26P21DBN%3DCIBS%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21P03%3DS%3D%26S21STR%3D%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&usg=AOvVaw29vXykBDxm5VSEHnMxcwQm
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Батискаф, 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › 

irbis_nbuv › cgiirbis_64 › S21ST. 

9.Концепція оцінки корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. Published in: ВІСНИК 

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля No. 2 

(173) (2012): pp. 155-163.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/47490/ 

10. Дослідження «Розвиток КСВ в Україні 2010-2018» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

csr-ua.info › wp-content › uploads › 2018/10 › CSR_2017_reserch-1 

11. Практики КСВ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  csr-ukraine.org › uploads › 

2018/05 › 2017_konkurs_keysov_preview 

12.  Бобко Л.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в 

Україні / Л. О. Бобко //  Ефективність державного управління:. – 2016. –  Вип. 1-2(2). - С. 41-47. - 

https://urait.ru/bcode/445022
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiA3aTI7sTnAhWnk4sKHaNRCroQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Flpw.org.ua%2Ffiles%2Fcontent%2FCSRGuide_print12.05.08.pdf&usg=AOvVaw1htJvT0w2vZgulEPpOTZea
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiA3aTI7sTnAhWnk4sKHaNRCroQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Flpw.org.ua%2Ffiles%2Fcontent%2FCSRGuide_print12.05.08.pdf&usg=AOvVaw1htJvT0w2vZgulEPpOTZea
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjI9LGB7cTnAhVG-yoKHW8SAAAQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fied.kpi.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FSocialna-vidpovidalnist.pdf&usg=AOvVaw0m_EDtL0TlMcKC0Anub7tA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjI9LGB7cTnAhVG-yoKHW8SAAAQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fied.kpi.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FSocialna-vidpovidalnist.pdf&usg=AOvVaw0m_EDtL0TlMcKC0Anub7tA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjSq8ul78TnAhUBposKHQCrCgsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fktpu.kpi.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FPetroye-O.M.-Sotsialnij-dialog-yak-institut-DU.pdf&usg=AOvVaw3cHlkLMYuqp56JT-YRQmbK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjSq8ul78TnAhUBposKHQCrCgsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fktpu.kpi.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2FPetroye-O.M.-Sotsialnij-dialog-yak-institut-DU.pdf&usg=AOvVaw3cHlkLMYuqp56JT-YRQmbK
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015
https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/ustv/ustv_praci/ustv_prazi/sbttup/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiz5bT_8sTnAhUOmIsKHaK9ABMQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fkneu.edu.ua%2Fget_file%2F2099%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%2520%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25E2%2584%2596%252022011.pdf&usg=AOvVaw12P1WSnksRPySczCk7v3Il
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiz5bT_8sTnAhUOmIsKHaK9ABMQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fkneu.edu.ua%2Fget_file%2F2099%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%2520%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25E2%2584%2596%252022011.pdf&usg=AOvVaw12P1WSnksRPySczCk7v3Il
https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/18894
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVzaK688TnAhUOlosKHSuyA6wQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FZ21ID%3D%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21FMT%3Dfullwebr%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D20%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21P03%3DA%3D%26S21COLORTERMS%3D1%26S21STR%3D%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2520%25D0%2594%24&usg=AOvVaw1Lz1MrLDJvknBtQ9cE-aGd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVzaK688TnAhUOlosKHSuyA6wQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FZ21ID%3D%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21FMT%3Dfullwebr%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D20%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21P03%3DA%3D%26S21COLORTERMS%3D1%26S21STR%3D%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2520%25D0%2594%24&usg=AOvVaw1Lz1MrLDJvknBtQ9cE-aGd
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/47490/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/47490/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg8cDE9MTnAhVskosKHSsnB98QFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fcsr-ua.info%2Fcsr-ukraine%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FCSR_2017_reserch-1.pdf&usg=AOvVaw327OeqLRdL5GmqY-dR1VRn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjg8cDE9MTnAhVskosKHSsnB98QFjADegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcsr-ukraine.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F2017_konkurs_keysov_preview.pdf&usg=AOvVaw1ApsFlS8lflMvJvG68iwOQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjg8cDE9MTnAhVskosKHSsnB98QFjADegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fcsr-ukraine.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F2017_konkurs_keysov_preview.pdf&usg=AOvVaw1ApsFlS8lflMvJvG68iwOQ
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[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_46/zmist.html 

13. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці /Л.А. Бобко // Тези 

доповідей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч.–Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. Ч. 1.–2016.– С. 87-89.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Zbirnyk_C1-2.pdf 

14. Бобко Л. О. Сучасні тенденції та проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

в Україні [Текст] / Л. О. Бобко, В. В. Беднарчук, М. М. Тишковець // Молодий вчений. — 2019. — 

№ 4. (Index Copernicus) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/4/103.pdf 

15. Бобко Л. О. Проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні /     Л. О. 

Бобко, А.В. Мазяр // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2019.– №5. 

(Index Copernicus) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7043 

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

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ml.com/media/80331.pdf. 

 

 

РОЗДІЛ 5.  ІНТЕРНЕТ САЙТИ 
 

1. Глобальная инициатива ответственного лидерства (Global Responsible Leadership Initiative — 

GRLI) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://grli.org/ 

2. Мережа Глобального Договору в Україні https://globalcompact.org.ua/ 

3. Центр Розвиток корпоративної соціальної відповідальності http://csr-ua.info/csr-ukraine/ 

4. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/ 

5.International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) 

https://www.eldis.org/organisation/A7567 

6. AccountAbility The Institute of Social and Ethical Accountability www.accountability21.net 

7. Boston College Center for Corporate Citizenship — http://www.bcccc.net/  

8. Business and Human Rights www.business-humanrights.org  

9. .Corporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org  

10. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org  

11. Social Accountability International (SAI) http://www.sa-intl.org  

12. .The Center for Corporate Citizenship at Boston College www.bc.edu/cccr 

13. The Global Compact www.unglobalcompact.org 

14. World Business Council for Sustainable Development www.wbcsd.ch  
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

Тема 1. Концептуальні основи 

розвитку корпоративної 

соціальної відповідаль-

ності. 

13 6 6/2 4 1  

Тема 2. Корпоративна соціальна 

відповідальність в системі 

управління організацією. 

13 6 6/2 4 1  

Тема 3. Формування відносин з 

працівниками на засадах 

корпоративної соціальної 

відповідальності. 

13 6 5/2 4 2  

Тема 4. Стратегія соціально 

відповідальної поведінки 

в ринковому середовищі. 

14 6 5/3 4 2  

Тема 5. Соціально відповідальні 

відносини бізнесу з 

територіальними 

громадами.  

15 6 6/3 4 2  

Тема 6. Екологічні аспекти 

корпоративної соціальної 

відповідальності.  

15 6 5/3 4 2  

Тема 7. Інформаційна політика і 

соціальна звітність.  
12 4 5/3 2 2  

Тема 8. Соціальна 

відповідальність різних 

суб’єктів суспільного 

розвитку.  

15 6 6/3 4 2  

Тема 9. Оцінка результативності 

корпоративної соціальної 

відповідальності. 

13 4 6/3 2 2  

 Залік      2 

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
  48/24    

Разом годин 120 48 72 32 16 2 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 
 

1. 

Тема 1. Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності 

Суть та значення корпоративної соціальної відповідальності. Історія 

розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Внутрішнє і 

зовнішнє середовище КСВ. 

2 

2. 

Тема 1. Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності 

Концепція менеджменту заінтересованих сторін. Організаційне 

багатство і «стосункові» активи. Матриця заінтересованих сторін КСВ. 

Переваги корпоративної соціальної відповідальності. 

2 

3 

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.  

2 

4. 

Тема 2. Корпоративна соціальна відповідальність в системі 

управління організацією 

Можливі загрози та шляхи мінімізації ризиків КСВ. Організація 

діяльності з КСВ.  Етичні кодекси.  

2 

5. 

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.  

2 

6. 

Тема 3. Формування відносин роботодавців із працівниками на 

засадах соціальної відповідальності 

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.  

2 

7. 

 

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.  

2 
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8. 

 

Тема. 4 Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому 

середовищі 

Механізми забезпечення відповідальності у виробничій сфері. Зв'язок 

фінансових та нефінансових ризиків. Принципи добросовісної 

конкуренції. Соціально відповідальний маркетинг. 

2 

9. 

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.  

2 

10. 

Тема 5. Соціально відповідальні відносини бізнесу з 

територіальними громадами 

Розвиток партнерств з місцевою владою та громадою. Участь компаній 

у життєдіяльності громад. 

2 

11. 

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 

2 

12. 

Тема 6. Екологічні аспекти корпоративної соціальної 

відповідальності 

Законодавство України про охорону навколишнього середовища. 

Превентивний підхід до вирішення екологічних проблем. 

2 

13. 

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. 

2 

14. 

Тема 8. Соціальна відповідальність різних суб’єктів суспільного 

розвитку 

Відповідальна держава і сталий розвиток. Міжнародний досвід 

державного регулювання КСВ. Відповідальне споживання  

2 

15. 

Тема 8. Соціальна відповідальність різних суб’єктів суспільного 

розвитку 

Культура споживання та його вплив на розвиток КСВ. Соціальна 

відповідальність ЗМІ: вплив на поведінкові моделі в суспільстві.  

2 

16. 

 

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. 

2 

Разом годин 32 
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7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

занять 
 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

1 2 3 
 

1. 

Тема 1. Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності. Тема 2. Корпоративна соціальна відповідальність 

в системі управління організацією 

 

2 

2. 
Тема 3. Формування відносин роботодавців із працівниками на 

засадах соціальної відповідальності 
2 

3. 

Тема. 4 Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому 

середовищі 

 

2 

4. 

Тема 5. Соціально відповідальні відносини бізнесу з 

територіальними громадами 

 

2 

5. 

Тема 6. Екологічні аспекти корпоративної соціальної 

відповідальності 

 
2 

6. Тема 7. Інформаційна політика і соціальна звітність 2 

7. 
Тема 8. Соціальна відповідальність різних суб’єктів суспільного 

розвитку 
2 

8. 
 Тема 9.  Оцінка результативності корпоративної соціальної 

відповідальності   
2 

 Разом  практичних (семінарських, лабораторних) занять 16 
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РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Суть та значення корпоративної соціальної відповідальності.  

2. Історія розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

3. Внутрішнє і зовнішнє середовище КСВ.  

4. Концепція менеджменту заінтересованих сторін.  

5. Організаційне багатство і «стосункові» активи.  

6. Матриця заінтересованих сторін КСВ.  

7. Переваги корпоративної соціальної відповідальності.  

8. Моделі корпоративної соціальної  відповідальності (американська, європейська, японська 

тощо).  

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

10. Вітчизняний досвід становлення КСВ.  

11. КСВ як складова стратегії управління та чинник підвищення конкурентоспроможності 

організації. 

12. Моделі аналізу заінтересованих сторін.  

13. Впровадження КСВ у практики і процедури компанії. 

14. Можливі загрози та шляхи мінімізації ризиків КСВ.  

15. Організація діяльності з КСВ.  

16. Етичні кодекси. 

17. Структурні підрозділи та комітети компаній у сфері КСВ.  

18. Статус, основні функції, кваліфікація, типові обов’язки, професійні стандарти менеджера з 

КСВ в компаніях.  

19. Права людини і трудові практики як предмет КСВ.  

20. Міжнародні стандарти прав людини  

21. Загальна декларація прав людини 

22. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 

23. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

24. Конвенція про права дитини 

25. Стандарти МОП і принципи Глобального Договору у сфері праці. 

26. Гідна праця як предмет КСВ.  

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

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

29. Соціальний діалог і КСВ.      

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

31. Питання професійної етики. 

32. Формування складової корпоративної соціальної відповідальності у відносинах з 

споживачами.  

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

34. Якість продукції (стандарт ISO 9000).  

35. Ведення основної діяльності організації відповідно до концепції КСВ.  

36. Механізми забезпечення відповідальності у виробничій сфері.  

37. Зв'язок фінансових та нефінансових ризиків.  

38. Принципи добросовісної конкуренції.  

39. Соціально відповідальний маркетинг.  

40. Етична поведінка компаній щодо контрагентів по бізнесу.  

41. Відповідальне управління ланцюгами постачання.  

42. Відповідальне ставлення  до інвесторів та дотримання принципів корпоративного управління. 

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

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

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

47. Співпраця бізнес-структур з  неурядовими організаціями.  

48. Особливості забезпечення КСВ у малому та середньому бізнесі  

49. Суть та значення відповідального ставлення організацій до довкілля.  

50. Міжнародні документи щодо навколишнього середовища (Цілі розвитку тисячоліття, 

Декларація Ріо-де-Жанейро тощо) та стандарти екологічного менеджменту (серія ISO 14000).  

51. Законодавство України про охорону навколишнього середовища.  

52. Превентивний підхід до вирішення екологічних проблем.  

53. Програми з контролю забруднення та захисту довкілля, збереження природних ресурсів, 

дотримання екологічних стандартів тощо.  

54. Міжнародний і український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності 

організацій. 

55. Місце КСВ у корпоративній інформаційній політиці.  

56. Побудова системи комунікацій з КСВ.  

57. Консультації з заінтересованими сторонами на різних етапах розробки та впровадження 

стратегії з КСВ та механізм зворотного зв’язку з ними.  

58. Ресурси в сфері соціальної звітності.  

59. Корпоративні соціальні звіти: сутність, завдання і структура.  

60. Міжнародні стандарти звітності зі сталого розвитку (GRI - Global Reporting Initiative / 

Глобальна ініціатива зі звітності).  

61. Особливості соціальної звітності компаній в Україні.  

62. Відповідальна держава і сталий розвиток.  

63. Міжнародний досвід державного регулювання КСВ. Відповідальне споживання.  

64. Культура споживання та його вплив на розвиток КСВ.  

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

66. Соціальна відповідальність освіти та науки.  

67. Співпраця бізнесу і освіти.  

68. Проект міжнародного стандарту з соціальної відповідальності ISO 26000. 

69. Показники внутрішньої КСВ.   

70. Методи та процедури оцінювання ефективності програм КСВ. Модель «Лондонської групи 

порівняльного аналізу» і особливості її використання.  

71. Соціальний аудит.  

72. Збалансована система показників.  

73. Концепція потрійного результату.  

74. Методи оцінювання ділової репутації соціально відповідальної компанії.  

75. Моніторинг ефективності діяльності організації у сфері соціальної відповідальності. 
 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Семестровий залік не передбачає написання підсумкової контрольної роботи. Остаточною 

оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, що складається з балів 

поточного контролю. Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами 

аудиторної роботи (лекції, семінарські заняття) та відображає поточні навчальні досягнення 

студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Його інструментами є опитування, виступи на семінарських 

заняттях, дискусії, обговорення і поточне експрес-тестування. 

 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів 

 

Поточний контроль 

Практичні роботи/семінарські заняття 

100 балів 
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Підсумкова оцінка за змістовий модуль оцінюється за розрахунком: 

20
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях та 

результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість практичних робіт/семінарських занять. 
 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 
 

Поточний та модульний 

контроль 
Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів 
Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

студента 

100 балів 

 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

 
11.2.  СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

По закінченні вивчення навчальної дисципліни студент може максимально набрати 100 балів.  

Система нарахування рейтингових балів 

 

№ 

з/п 
Види робіт 

Бали 

рейтингу 

Максимальна к-

сть балів 

Обов’язкові види робіт 

1. 

Семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за 

семінарське заняття) студент отримує за умови 

відповідності виконаного завдання студентом та його 

усної відповіді (захисту виконаної роботи) за усіма 

п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських 

занять і самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 

Від 1 до 5 

балів 
100 
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Добре («4») – студент достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань.  

Задовільно («3») – студент в цілому володіє 

навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але 

без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових 

завдань. 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

Незадовільно («1») – студент частково володіє 

навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

2. 

Самостійна робота  

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі 

поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час 

поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу контролюється при підсумковому 

семестровому контролі. 

  

 

Додаткові види робіт (заохочувальні бали)  

3. 

Доповнення виступу на семінарському занятті: 

«2 бали» отримують студенти, які глибоко володіють 

матеріалом, чітко визначили його зміст; зробили 

глибокий системний аналіз змісту виступу, виявили 

нові ідеї та положення, що не були розглянуті, але 

суттєво впливають на зміст доповіді, навели власні 

аргументи щодо основних положень даної теми. 

«1 бал» отримують студенти, які виклали матеріал з 

обговорюваної теми, що доповнює зміст виступу, 

поглиблює знання з даної теми та висловили власну 

думку. 

  

4. Складання словника основних термінів, що   
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визначені програмою курсу (за темами). Програмою 

навчальної дисципліни визначений перелік ключових 

термінів, що розкривають зміст кожної теми. 

Студентам пропонується скласти словник основних 

термінів з конкретної теми на останніх сторінках 

опорного конспекту лекцій.  

«2 бали» нараховуються студентам, які не лише 

склали повний перелік визначених термінів з 

конкретної теми, а й можуть вільно розтлумачити їх 

зміст.  

«1 бал» нараховуються студентам, які склали 

неповний перелік визначених термінів з конкретної 

теми і не можуть їх розтлумачити без конспекту. 

5. 

Ведення конспекту першоджерел  

«2 бали» отримують студенти, які опрацювали всю 

необхідну обов’язкову літературу, засвоїли її основні 

теоретичні положення, вміють їх пояснити і 

розтлумачити.  

«1 бал» отримують студенти, котрі опрацювали не 

всю необхідну літературу, не завжди розуміють її 

вихідні теоретичні положення, поверхово їх 

пояснюють. 

  

6.  Індивідуальне науково-дослідне завдання 
До 7 

балів 
7 

 

▪ робота виконана  та захищена згідно вимог та 

методичних рекомендацій, з поясненнями та 

висновками і в повному обсязі 
4-7  

 
▪ робота не захищена або виконана частково, з 

порушенням вимог і методичних рекомендацій 
0-4  

7. Підготовка та участь у діловій грі   10 

 ▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної 

позиції, активна участь 
До 10 

балів 
 

 ▪ обґрунтоване розкриття проблеми До 6 

балів  
 

8. 
Доповідь на науковій конференції з тематики 

дисципліни за рівнями: 
 15 

 ▪ міжвузівська 15  

 ▪ університетська 10  

9 Наукова стаття з тематики дисципліни 5-15 15 

 ▪ у виданнях університету 5  

 ▪ в інших наукових виданнях 10  

 ▪ у міжнародних виданнях 15  

10 Виконання творчих завдань на тему пропущеного 

лекційного або практичного заняття незалежно від 

причин 

Есе – це самостійна творча робота, де у вільній формі 

висловлюються особисті думки на тему, передбачену 

робочою програмою. Головна мета есе – це самостійне 

викладення студентом на підставі опрацьованого 

матеріалу теми, проблеми, питання. Дайджест – це 

добір уривків з різних джерел на певну тематику. У 

форматі дайджестів можна зробити системний аналіз 

До 5 

балів 
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будь-якого теоретичного положення, розкрити різні 

точки зору на будь-яку проблему, тему, питання та 

зробити узагальнюючі висновки. 

«5 балів» отримують студенти, які можуть виокремити 

з різних джерел основні положення, структурно 

об’єднати їх, коротко проаналізувати кожне з них та 

зробити ґрунтовні узагальнюючі висновки  

«2 бали» отримують студенти, які в цілому правильно 

виокремили основні положення кожного з джерел, але 

не зробили їх відповідного аналізу та узагальнюючих 

висновків. 

11. Аналітичний огляд наукових публікацій в журналах До 5 

балів 
 

12. Мультимедійна версія лекційного заняття До 10 

балів 
 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Академічні успіхи студента виставляються у відомостях успішності та залікових книжках за 

стобальною, національною та шкалою ECTS. Встановлюється таке співвідношення між шкалою 

оцінок ECTS, національною шкалою оцінювання  і 100-бальною шкалою. 

Рейтинг 

студента 

(балів) 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

Визначення 

Оцінка 

 за 

національн

ою 

системою 

за системою 

факультету 

90 – 100 А 

Відмінно (EXCELENT) – 

відмінне виконання з незначною 

кількістю помилок 

Відмінно 5 

81 – 89 В 

Дуже добре (VERI GOOD) – 

вище середніх стандартів, але з деякими 

помилками 

Добре 

4 

71 – 80 С 

Добре (GOOD) –  

в цілому змістовна і правильна робота з 

певною кількістю значних помилок 

Добре 

61 – 70 D 

Задовільно (SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

Задовільно 

3 

51 – 60 Е 
Достатньо (SUFFICIENT) – виконання 

відповідає мінімальним критеріям 
Задовільно 

21 – 50 FX 

Незадовільно (FAIL) –  

необхідна ще певна додаткова робота 

для успішного складання екзамену 
Незадовільно 2 

0 – 20 F 

Незадовільно (FAIL) –  

необхідна серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс 
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Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він повинен 

виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну кількість 

залікових балів з дисципліни. 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Методичне забезпечення, яке супроводжує викладання дисципліни: опорні конспекти лекцій; 

інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); 

ілюстративні матеріали тощо. 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни включає: 

▪ державні стандарти освіти;  

▪ навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ програма навчальної дисципліни; 

▪ робоча програма; 

▪ плани семінарських занять та методичні матеріали з їх проведення;  

▪ методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи (ІНДЗ); 

▪ індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ);  

▪ законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

▪ підручники і навчальні посібники;  

▪ навчально-методичні матеріали з вивчення тем навчальної дисципліни. 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Проблемні лекції 

Тема 1. Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної відповідальності 

Проблемні питання 

1. Суть та значення корпоративної соціальної відповідальності.  

2. Історія розвитку корпоративної соціальної відповідальності.  

3. Внутрішнє і зовнішнє середовище КСВ.  

 

Тема 3. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної 

відповідальності 

Проблемні питання 

1. Кращі трудові практики та показники внутрішньої СВ: вітчизняний та зарубіжний досвід. 

2. Питання пофесійної етики 

Тема. 4 Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі 

Проблемні питання 

1. Зв'язок фінансових та нефінансових ризиків.  

2. Принципи добросовісної конкуренції.  

3. Соціально відповідальний маркетинг.  

Робота в малих групах 

Тема. 4 Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі 

-Робота в малих групах: виявлення впливу громади на роботу компаній та відповідальність 

компаній перед населенням.  

 (семінарське заняття № 4). 

Тема 6. Екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності 

- Робота в малих групах: аналіз міжнародного та українського досвіду впровадження 

принципів екологічної відповідальності . 

 (семінарське заняття №6). 

Семінари-дискусії 
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Тема 9. Оцінка результативності корпоративної соціальної відповідальності 

Проблемне повідомлення та дискусія з питань семінарського заняття №9: 

1. Як формуються складової соціальної відповідальності у відносинах з споживачами.  

2. Охарактеризуйте міжнародні ініціативи та законодавство України у сфері захисту прав 

споживачів.  

3. Визначте основні принципи добросовісної конкуренції.  

 

 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Державна фіскальна служба України 

http://www.sta.gov.ua/ 

▪ Державна митна служба України 

http://www.сustoms.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку  

http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua/ 

▪ Налоги и бухгалтерский учет: 

www.basa.tav.kharkov.ua/ 

▪ Інші 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної дисципліни  

▪ Інтегрований навчально-атестаційний комплекс 

(підручник, автоматизована навчально-

атестаційна система на компакт-диску та 

Інтернет-портал) 

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем  

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Практикум для проведення практичних та 

лабораторних занять 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації  до виконання 

індивідуальної роботи студента  

▪ Методичні рекомендації до виконання курсової 

роботи 

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ інші 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
У разі змін у списку рекомендованої літератури, у чинному законодавстві, що суттєво 

впливає на зміст робочої програми, змін у змісті самостійної роботи, семінарських або практичних 

занять заповнюється таблиця за формою: 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    
 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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http://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.basa.tav.kharkov.ua/

