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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 
Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальнихзав дань. 

Метою СРС є забезпечення засвоєння у повному обсязі навчальної програми шляхом 

свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також 

опанування навичок роботи з навчальною і науково методичною літературою, вміння вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі 

Формування компетентностей із навчальної дисципліни здійснюється під час аудиторних 

занять, але для закріплення знань та розвитку компетентностей необхідна самостійна робота з 

боку студента. 

Самостійна робота студента може бути ефективною за наявності контролю з боку 

викладача. Зворотний зв'язок дозволяє своєчасно отримати інформацію про ступінь засвоєння 

студентами програмного матеріалу, допомагає отримати додатковий матеріал, який 

характеризує індивідуальні властивості кожного студента, що позитивно впливає на 

об'єктивність підсумкової оцінки знань студентів. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» 

виокремлюємо такі види самостійного навчання : слухання лекцій, участь у семінарських 

заняттях, відпрацювання тем лекцій та семінарських занять, підготовка рефератів, робота з 

літературою тощо. Кожен із зазначених видів потребує наполегливої самостійної праці. 

Для оволодіння навчальним матеріалом  пропонуємо різноманітні методи самостійної 

роботи з книгою, складання плану прочитаного.  

План - короткий, логічно побудований перелік запитань, який розкриває зміст 

прочитаного. Щоб скласти план, необхідно виділити головні думки, встановити зв'язки, 

співвідношення між ними, чітко і коротко сформулювати висновки. 

Складання тез.  

Тези (гр. thesis - положення, твердження):  

1) положення, висловлені в книзі, доповіді, статті, виписані своїми словами і розміщені в 

логічній послідовності.  

2) коротко сформульовані положення (ідеї) доповіді, статті, лекції тощо. 

Тези виражають сутність, але не наводять фактів і прикладів. Окремі тези можуть бути 

виписані у вигляді цитат. Вміло складені тези випливають одна з одної. Щоб не ускладнювати у 

майбутньому пошук за своїми записами потрібних місць у першоджерелі, корисно у контексті, 

при складанні плану тез давати посилання на сторінки оригіналу. Бажаним завершенням тез є 

власні висновки студента. 

Конспектування - це стислий письмовий виклад прочитаного матеріалу, лекції, статті. 

Конспект містить приклади, доведення, аргументи, власні думки тощо. Не слід 

використовувати як конспект ксерокопії сторінок першоджерел. Такий підхід не сприяє 

глибокому засвоєнню навчального матеріалу, розвитку критичного мислення, формуванню 

власної точки зору. Тому рекомендуємо при використанні ксерокопій відводити широкі поля, 

на яких висловлювати своє ставлення до опрацьованих матеріалів за допомогою коротких 

коментарів, знаків "?","!", підкреслювань різним кольором тощо. 

Конспектування є процесом розумового переосмислення і письмової фіксації прочитаного 

тексту. Внаслідок конспектуваня з'являється запис, який допомагає його автору негайно чи 

через деякий час з необхідною швидкістю відтворити отриману раніше інформацію. До 

конспектування слід приступати лише після загального ознайомлення зі змістом першоджерела, 

засвоєння зв'язку між основними думками, положеннями, головною ідеєю наукової роботи.. 

Виписування незрозумілих слів з наступним поясненням їх значення.  

Працюючи над науковою літературою та з Інтернет-ресурсами, іноді вперше зустрічається 

з термінами, значення яких йому невідоме. Корисно спочатку виписувати ці слова, а потім за 

довідковою літературою уточнювати їх зміст і робити відповідний запис. Така робота 
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позитивно впливає на поліпшення культури мови, збагачення лексичного запасу та оволодіння 

науковою термінологією. 

Реферування  - це письмовий огляд наукових та інших джерел з обраної теми або стислий 

виклад у письмовому вигляді змісту наукової праці. Слід звернути увагу, що у рефераті 

необхідно не лише висвітлити необхідну наукову інформацію, а й продемонструвати своє 

ставлення до неї. Реферат має засвідчити ерудицію дослідника, його вміння самостійно 

аналізувати, класифікувати та узагальнювати. Реферат може містити аналіз і критику 

відповідних теорій, тобто реферат - це самостійна творча робота студента, що засвідчує його 

знання з певної теми, розуміння основних підходів до вирішення конкретної проблеми, а також 

відображає власні погляди майбутнього фахівця та демонструє його вміння аналізувати і 

осмислювати явища і процеси на основі теоретичних знань. 

Процес підготовки реферату  складається з таких етапів: 

1. Вибір теми. 

2. Вивчення спеціальної літератури за темою реферату. 

3. Складання плану. 

4. Добір і вивчення додаткових джерел та інформації з обраної теми. 

5. Добір практичного та статистичного матеріалу. 

6. Опрацювання зібраного матеріалу. 

7. Безпосереднє написання тексту реферату. 

8. Формулювання висновків. 

9. Оформлення реферату і списку джерел інформації. 

10. Самокритична оцінка змісту і виправлення помилок. 

11. Підготовка тез або доповіді до захисту реферату. 

12. Захист реферату (під час семінарського заняття, на студентській конференції та ін.). 

Тему реферату студент вибирає у відповідності до рекомендацій викладача або ж 

самостійно, відповідно до власного рівня підготовленості та здібностей, а також, беручи до 

уваги, перспективу подальшого використання реферату для написання курсових та підсумкових 

робіт. Вибір теми реферату студент повинен узгоджувати з викладачем. 

Орієнтовна структура реферату мас такий вигляд: 

Титульна сторінка. 

План. 

Вступ. 

Основна частина,  складається з розділів, пунктів та підпунктів.  

Висновки. 

Список використаних джерел. 

Додатки (за необхідністю). 

У вступі обґрунтовуються актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на 

потреби суспільства та розвиток конкретної галузі науки або практичної діяльності. В основній 

частині здійснюється огляд основних теоретичних та експериментальних досліджень з теми, 

зазначається хто з учених вивчав дану проблему, які ідеї висловлював. Визначаються сутність 

проблеми, основні чинники, що зумовлюють розвиток явища або процесу, що вивчається, 

наводиться перелік основних змістовних аспектів проблеми, які розглядалися вченими. 

Визначаються недостатньо досліджені питання, з'ясовуються причини їх слабкого висвітлення. 

Потім здійснюється поглиблений аналіз сучасного стану процесу або явища, тлумачення 

основних поглядів і позицій щодо проблеми, висвітлюються власні судження та думки відносно 

перспектив розвитку проблеми. У висновках надаються узагальнені ідеї, думки, оцінки, 

пропозиції автора. До списку використаних джерел включають публікації, звертаючи особливу 

увагу на публікації останніх 5-10 років. Інтернет-ресурси і роботи останнього року. Позитивним 

слід вважати звернення студента до публікацій науковців навчального закладу і провідної 

кафедри. У додатках, за необхідності, наводяться формули, таблиці, схеми, якщо вони суттєво 

полегшують розуміння роботи. 

Оцінюють реферат, спираючись на такі критерії: 

1. Відповідність темі змісту реферату. 
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2. Глибина і повнота розкриття теми. 

3. Логіка викладення матеріалу. 

4. Термінологічна чіткість. 

5. Рівень навичок самостійної роботи з науковою літературою та вміння її критично 

аналізувати. 

6. Власне бачення проблеми автором, самостійний, творчий характер роботи. 

7. Правильне оформлення реферату і списку використаних джерел. 

8. Якщо реферат є основою усного повідомлення, то слід урахувати уміння автора 

відібрати найсуттєвіший матеріал для короткого виступу. 

9. Якість презентації результатів реферативного дослідження. 

10. Робота з "ключовими" словами. 

Аналіз тексту і визначення його головних (ключових) слів - цінна форма самостійної 

роботи з книгою, яка вчить аналізу і критичному осмисленню прочитаного. Головним 

(ключовим) називають слово або стійке словосполучення з тексту, яке з погляду 

інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність головних слів повинна 

відображати поза контекстом основний зміст наукової праці. Ключові слова подають у 

називному відмінку. Вони можуть складати основу професійного термінологічного словника, 

ведення якого бажане для студента з метою оволодіння науковою термінологією. 
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РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

№ розділу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

Кількість 

годин 

СРС 

 

 

Форма контролю  

 

 

Термін 

виконання 

СРС 

Тема 1. Концептуальні основи розвитку 

корпоративної соціальної 

відповідальності. 
6 

 

ПМК, залік 4 семестр 

Тема 2. Корпоративна соціальна 

відповідальність в системі 

управління організацією. 
6 ПМК, залік 4 семестр 

Тема 3. Формування відносин з 

працівниками на засадах 

корпоративної соціальної 

відповідальності. 

5 ПМК, залік 4 семестр 

Тема 4. Стратегія соціально 

відповідальної поведінки в 

ринковому середовищі. 
5 ПМК, залік 4 семестр 

Тема 5. Соціально відповідальні 

відносини бізнесу з 

територіальними громадами.  
6 ПМК, залік 4 семестр 

Тема 6. Екологічні аспекти 

корпоративної соціальної 

відповідальності.  
5 ПМК, залік 4 семестр 

Тема 7. Інформаційна політика і 

соціальна звітність.  
5 ПМК, залік 4 семестр 

Тема 8. Соціальна відповідальність 

різних суб’єктів суспільного 

розвитку.  
6 ПМК, залік 4 семестр 

Тема 9. Оцінка результативності 

корпоративної соціальної 

відповідальності. 
6 ПМК, залік 4 семестр 

Разом годин самостійної роботи студента 
48 
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 
 

Тема № 1 Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної відповідальності 

Питання для самоперевірки: 
У чому полягає сутність дефініції  корпоративна соціальна відповідальність?  

Які основні етапи  визначають становлення соціальної відповідальності бізнесу в США та 

Західній Європі? 

Які підходи до розуміння теорії КСВ ви знаєте? 

Які види відповідальності належать до внутрішньої та зовнішньої групи? Чи існує між ними 

зв'язок? 

Чим відрізняється американська модель КСВ від європейської та японської? 

Хто вперше сформулював концепцію зацікавлених сторін? 

Як поділяються стейкхолдери? 

Від чого залежить ефективність вровадження КСВ? 

Хто розробив матрицю заінтересованих сторін? ЇЇ суть. 

Назвіть найавторитетніші та найпоширеніші у світі стандарти соціально відповідального бізнесу.  

Який стан соціальної відповідальності бізнесу в Україні?  

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, 

реферат. 

Моделі корпоративної соціальної  відповідальності (американська, європейська, японська 

тощо). 

Міжнародні ініціативи як чинник формування і розвитку КСВ.  

Вітчизняний досвід становлення КСВ.  
Рекомендована 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-ра екон.наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон.наук, проф.А.Я. Кузнєцової. — К.: УБС НБУ, 

2009. 214с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: library.cibs.ubs.edu.ua › CGI-BIN › 

cgiirbis_64 › S21STR=Корпорат.. 

4. Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для академического 

бакалавриата  / под общ. ред. В.Я. Горфинкеля, Н.В. Родионовой. – М.: издательство Юрайт, 

2019. – 438 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://urait.ru/bcode/445022 

1. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Утверждена резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml 

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436 — IV. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

6. Зелена книга ЄС «Популяризація європейських засад корпоративної соціальної 

відповідальності» (EU Green Paper «Promoting a European framework for Corporate Social 

Responsibility», 2005); [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9 

7. Конвенція ЄЕК ООН «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 

рішень та доступ до правосуддя з екологічних питань (Орхуська конвенція); [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015 

8. Гнибіденко І.Ф., Колот А.М., Новікова О.Ф. та ін., За ред.І.Ф. Гнибіденка, А.М.Колота, 

В.В.Рогового. «Соціальна безпека: теорія та українська практика» Монографія / — К.: 

КНЕУ,2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

 

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
https://urait.ru/bcode/445022
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
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https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/ustv/ustv_praci/ustv_prazi/sbttup/ 

9. 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/ 

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

11. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

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

12.International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) 

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

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

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

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

16. Corporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org  

17. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org  

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

 
 

Тема № 2 Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління 

організацією 

Питання для самоперевірки: 
Які основні причини спонукають організації впроваджувати практику КСВ? 

У яких сферах найбільш яскраво виявляються економічні вигоди КСВ для бізнесу? 

Які основні умови впровадження стратегії КСВ в організації? 

Які основні типи стратегій фахівці виділяють у галузі КСВ? 

До чого призводять фінансові та не фінансові ризики? 

 Яким шляхом організація реалізує стратегічний підхід до впровадження КСВ у практику 

ефективного управління? 

Які функції виконують етичні кодекси в організаціях? 

 Якими професійними та моральними якостями якостями наділений менеджер з КСВ? 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, 

реферат. 

Структурні підрозділи та комітети компаній у сфері КСВ. 

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

КСВ в компаніях. 

Рекомендована 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-ра екон.наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон.наук, проф.А.Я. Кузнєцової. — К.: УБС НБУ, 

2009. 214с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: library.cibs.ubs.edu.ua › CGI-BIN › 

cgiirbis_64 › S21STR=Корпорат.. 

4. Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для академического 

бакалавриата  / под общ. ред. В.Я. Горфинкеля, Н.В. Родионовой. – М.: издательство Юрайт, 

2019. – 438 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://urait.ru/bcode/445022 

1. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Утверждена резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml 

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436 — IV. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

6. Зелена книга ЄС «Популяризація європейських засад корпоративної соціальної 

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/ustv/ustv_praci/ustv_prazi/sbttup/
https://grli.org/
https://globalcompact.org.ua/
http://csr-ua.info/csr-ukraine/
https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/
https://www.eldis.org/organisation/A7567
http://www.accountability21.net/
http://www.bcccc.net/
http://www.business-humanrights.org/
http://www.pwblf.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.sa-intl.org/
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
https://urait.ru/bcode/445022
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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відповідальності» (EU Green Paper «Promoting a European framework for Corporate Social 

Responsibility», 2005); [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9 

7. Конвенція ЄЕК ООН «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 

рішень та доступ до правосуддя з екологічних питань (Орхуська конвенція); [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015 

8. Гнибіденко І.Ф., Колот А.М., Новікова О.Ф. та ін., За ред.І.Ф. Гнибіденка, А.М.Колота, 

В.В.Рогового. «Соціальна безпека: теорія та українська практика» Монографія / — К.: 

КНЕУ,2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/ustv/ustv_praci/ustv_prazi/sbttup/ 

9. 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/ 

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

11. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

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

12.International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) 

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

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

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

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

16. Corporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org  

17. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org  

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

 
 

 

Тема № 3 Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної 

відповідальності 

Питання для самоперевірки: 
Назвіть основні аспекти корпоративної соціальної відповідальності у трудових практиках. 

За якими напрямами реалізуються ініціативи та практики КСВ? 

Як розрізняють міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини за дією у просторі? 

Які міжнародно-правові стандарти з прав людини на лежать до універсальних? 

Які ви знаєте міжнародно-правові стандарти у сфері праці і трудових відносин? 

Яким чином проявляється відповідальність перед людиною як споживачем? 

Назвіть новітні інструменти стратегічної корпоративної філантропії та дайте їм 

характеристику 

Дайте характеристику основним міжнародним документам, що регулюють соціальну 

відповідальність бізнесу у розрізі профільних організацій.  

Розкрийте основні ідеї концепції гідної праці. Яким чином вони переплітаються з чинним 

законодавством України?  

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, реферат. 

Соціальний діалог і КСВ.  

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

Питання професійної етики. 

Рекомендована 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. 

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://grli.org/
https://globalcompact.org.ua/
http://csr-ua.info/csr-ukraine/
https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/
https://www.eldis.org/organisation/A7567
http://www.accountability21.net/
http://www.bcccc.net/
http://www.business-humanrights.org/
http://www.pwblf.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.sa-intl.org/
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
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д-ра екон.наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон.наук, проф.А.Я. Кузнєцової. — К.: УБС НБУ, 

2009. 214с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: library.cibs.ubs.edu.ua › CGI-BIN › 

cgiirbis_64 › S21STR=Корпорат.. 

4. Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для академического 

бакалавриата  / под общ. ред. В.Я. Горфинкеля, Н.В. Родионовой. – М.: издательство Юрайт, 

2019. – 438 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://urait.ru/bcode/445022 

1. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Утверждена резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml 

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436 — IV. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

6. Зелена книга ЄС «Популяризація європейських засад корпоративної соціальної 

відповідальності» (EU Green Paper «Promoting a European framework for Corporate Social 

Responsibility», 2005); [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9 

7. Конвенція ЄЕК ООН «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 

рішень та доступ до правосуддя з екологічних питань (Орхуська конвенція); [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015 

8. Гнибіденко І.Ф., Колот А.М., Новікова О.Ф. та ін., За ред.І.Ф. Гнибіденка, А.М.Колота, 

В.В.Рогового. «Соціальна безпека: теорія та українська практика» Монографія / — К.: 

КНЕУ,2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/ustv/ustv_praci/ustv_prazi/sbttup/ 

9. 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/ 

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

11. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

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

12.International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) 

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

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

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

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

16. Corporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org  

17. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org  

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

 

Тема № 4 Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі 

Питання для самоперевірки: 
Які складові відносяться до зовнішньої соціальної відповідальності бізнесу? Дайте 

характеристику кожній з них. 

Розкрийте сутність теорії розподілу СВБ за рівнями запропоновану В.І. Спіранським. Яким 

чином рівні піраміди характеризують прояви зовнішньої соціальної відповідальності? 

Яким чином проявляється відповідальність бізнесових структур щодо людини як потенційного 

або реального працівника? 

Дайте характеристику способам реалізації потреб певних соціальних груп підприємством. 

Яким чином захищені права споживачів? 

На які основні соціальні групи має вплив соціально відповідальний бізнес? 

 Які основні економічні фактори прибутковості соціально відповідальної корпорації? 

Назвіть основні заходи, які здійснює компанія для підтримки суспільно корисних справ. 

Назвіть і охарактеризуйте різні групи порушень легальної фінансово-господарської діяльності. 

Назвіть найпоширеніші способи легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. 

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
https://urait.ru/bcode/445022
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://grli.org/
https://globalcompact.org.ua/
http://csr-ua.info/csr-ukraine/
https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/
https://www.eldis.org/organisation/A7567
http://www.accountability21.net/
http://www.bcccc.net/
http://www.business-humanrights.org/
http://www.pwblf.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.sa-intl.org/
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Назвіть внутрішні передумови формування тіньової економіки. 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, реферат. 

Етична поведінка компаній щодо контрагентів по бізнесу. 

Відповідальне управління ланцюгами постачання.  

Відповідальне ставлення  до інвесторів та дотримання принципів корпоративного управління. 

Рекомендована 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-ра екон.наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон.наук, проф.А.Я. Кузнєцової. — К.: УБС НБУ, 

2009. 214с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: library.cibs.ubs.edu.ua › CGI-BIN › 

cgiirbis_64 › S21STR=Корпорат.. 

4. Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для академического 

бакалавриата  / под общ. ред. В.Я. Горфинкеля, Н.В. Родионовой. – М.: издательство Юрайт, 

2019. – 438 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://urait.ru/bcode/445022 

1. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Утверждена резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml 

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436 — IV. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

6. Зелена книга ЄС «Популяризація європейських засад корпоративної соціальної 

відповідальності» (EU Green Paper «Promoting a European framework for Corporate Social 

Responsibility», 2005); [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9 

7. Конвенція ЄЕК ООН «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 

рішень та доступ до правосуддя з екологічних питань (Орхуська конвенція); [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015 

8. Гнибіденко І.Ф., Колот А.М., Новікова О.Ф. та ін., За ред.І.Ф. Гнибіденка, А.М.Колота, 

В.В.Рогового. «Соціальна безпека: теорія та українська практика» Монографія / — К.: 

КНЕУ,2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/ustv/ustv_praci/ustv_prazi/sbttup/ 

9. 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/ 

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

11. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

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

12.International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) 

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

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

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

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

16. Corporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org  

17. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org  

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

 
 

 

Тема № 5 Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальними громадами 
 

Питання для самоперевірки: 

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
https://urait.ru/bcode/445022
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://grli.org/
https://globalcompact.org.ua/
http://csr-ua.info/csr-ukraine/
https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/
https://www.eldis.org/organisation/A7567
http://www.accountability21.net/
http://www.bcccc.net/
http://www.business-humanrights.org/
http://www.pwblf.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.sa-intl.org/


 

11 

 

 

Обгрунтуйте складові взаємодії бізнесу з місцевою владою та громадою. 

Назвіть особливості реалізації спільних просвітницьких акцій, цільових соціальних програм, 

комплексних соціально-економічних програм розвитку території. 

 Які елементи включає КСВ перед споживачами? 

У чому полягає сутність філантропії, взаємного обміну, стратегічного партнерства, 

корпоративного волонтерства? 

Охарактеризуйте форми співпраці між навчальними закладами та представниками бізнесу. 

Які існують основні методи закріплення відносин між ВНЗ та бізнесом? 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, реферат. 

Співпраця бізнес-структур з  неурядовими організаціями.  

Особливості забезпечення КСВ у малому та середньому бізнесі 

Рекомендована 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. Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної 

соціальної відповідальності» / — К.: Видавництво «Енергія», 2012. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: lpw.org.ua › files › content › CSRGuide_print12.05.08.pdf 

3. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. - Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – 180 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  ied.kpi.ua › 

wp-content › uploads › 2015/10 › Socialna-vidpovidalnist 

4. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних 

підприємств в Україні: [навч. посіб.]/ Ольга Михайлівна Петроє. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. — 60 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  ktpu.kpi.ua › Petroye-O.M.-

Sotsialnij-dialog-yak-institut-DU.pdf 

5. 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 

6. 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 

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

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

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

2018/05 › 2017_konkurs_keysov_preview 

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

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

11. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

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

12.International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) 

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

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

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

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

16. Corporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org  

17. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org  

18. 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 

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=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
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Zbirnyk_C1-2.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7043
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
https://globalcompact.org.ua/
http://csr-ua.info/csr-ukraine/
https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/
https://www.eldis.org/organisation/A7567
http://www.accountability21.net/
http://www.bcccc.net/
http://www.business-humanrights.org/
http://www.pwblf.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.sa-intl.org/
http://www.bc.edu/cccr
http://www.unglobalcompact.org/
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14. World Business Council for Sustainable Development www.wbcsd.ch  

Тема № 6 Екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності 

Питання для самоперевірки: 
 Яким критеріям повинен відповідати екологічно та соціально відповідальний бізнес? 

Дайте характеристику основним елементам екологічної відповідальності бізнесу. 

Проаналізуйте досвід реалізації принципів екологічної відповідальності 

 Окресліть шляхи посилення екологічної відповідальності та дайте їм оцінку. 

Які існують проблеми безпеки та здоровя працівників на українських підприємствах? 

Які ви бачите наслідки від впровадження ресурсозберігаючих технологій та екологізації 

бізнесу в Україні. 

Яка роль екологічного менеджменту в сталому розвитку суспільства? 

Яка роль соціальної спрямованості та соціальної активності підприємств? 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, реферат. 

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

дотримання екологічних стандартів тощо.  

Міжнародний і український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності 

організацій. 

Рекомендована 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. Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної 

соціальної відповідальності» / — К.: Видавництво «Енергія», 2012. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: lpw.org.ua › files › content › CSRGuide_print12.05.08.pdf 

3. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. - Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – 180 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  ied.kpi.ua › 

wp-content › uploads › 2015/10 › Socialna-vidpovidalnist 

4. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних 

підприємств в Україні: [навч. посіб.]/ Ольга Михайлівна Петроє. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. — 60 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  ktpu.kpi.ua › Petroye-O.M.-

Sotsialnij-dialog-yak-institut-DU.pdf 

5. 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 

6. 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 

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

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

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

2018/05 › 2017_konkurs_keysov_preview 

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

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

11. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

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

12.International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) 

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

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

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

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=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
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Zbirnyk_C1-2.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7043
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
https://globalcompact.org.ua/
http://csr-ua.info/csr-ukraine/
https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/
https://www.eldis.org/organisation/A7567
http://www.accountability21.net/
http://www.bcccc.net/
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15. Business and Human Rights www.business-humanrights.org  

16. Corporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org  

17. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org  

18. 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  
 

Тема № 7 Інформаційна політика і соціальна звітність 

Питання для самоперевірки: 
 Окресліть принципи формування інформаційної політики у сфері КСВ. 

У чому призначення інформаційної політики? 

 Роль ЗМІ в інформаційній політиці. 

Які форми корпоративних звітів найбільше поширені у світі? 

 У чому проявляється особливість інтегрованого звіту? 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, реферат. 

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

Глобальна ініціатива зі звітності). .Особливості соціальної звітності компаній в Україні.  

Рекомендована 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. Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної 

соціальної відповідальності» / — К.: Видавництво «Енергія», 2012. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: lpw.org.ua › files › content › CSRGuide_print12.05.08.pdf 

3. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. - Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – 180 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  ied.kpi.ua › 

wp-content › uploads › 2015/10 › Socialna-vidpovidalnist 

4. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних 

підприємств в Україні: [навч. посіб.]/ Ольга Михайлівна Петроє. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. — 60 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  ktpu.kpi.ua › Petroye-O.M.-

Sotsialnij-dialog-yak-institut-DU.pdf 

5. 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 

6. 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 

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

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

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

2018/05 › 2017_konkurs_keysov_preview 

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

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

11. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

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

12.International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) 

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

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

http://www.business-humanrights.org/
http://www.pwblf.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.sa-intl.org/
http://www.bc.edu/cccr
http://www.unglobalcompact.org/
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=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
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Zbirnyk_C1-2.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7043
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
https://globalcompact.org.ua/
http://csr-ua.info/csr-ukraine/
https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/
https://www.eldis.org/organisation/A7567
http://www.accountability21.net/
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14. Boston College Center for Corporate Citizenship — http://www.bcccc.net/  

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

16. Corporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org  

17. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org  

18. 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  

 
 

Тема № 8. Соціальна відповідальність різних суб’єктів суспільного розвитку 

Питання для самоперевірки: 
 На чому базується відповідальність та сталий розвиток держави? 

Суть концепції корпоративної сталості. 

Назвіть найбільш відомі європейські та американські моделі соціального партнерства, що 

впливають на формування системи КСВ. 

Визначіть основні аспекти соціально відповідального споживання. 

Назвіть зобов’язання ЗМІ перед суспільством 

Які результати співпраці бізнесу і науки? 

Міжнародний досвід культури споживання. 

У чому специфіка вітчизняної практики раціонального використання ресурсів? 

Особливості проекту міжнародного стандарту з соціальної відповідальності ISO 26000. 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, реферат. 

Співпраця бізнесу і освіти.  

Проект міжнародного стандарту з соціальної відповідальності ISO 26000. 

Рекомендована 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. Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної 

соціальної відповідальності» / — К.: Видавництво «Енергія», 2012. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: lpw.org.ua › files › content › CSRGuide_print12.05.08.pdf 

3. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. - Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – 180 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  ied.kpi.ua › 

wp-content › uploads › 2015/10 › Socialna-vidpovidalnist 

4. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних 

підприємств в Україні: [навч. посіб.]/ Ольга Михайлівна Петроє. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. — 60 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  ktpu.kpi.ua › Petroye-O.M.-

Sotsialnij-dialog-yak-institut-DU.pdf 

5. 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 

6. 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 

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

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

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

2018/05 › 2017_konkurs_keysov_preview 

http://www.bcccc.net/
http://www.business-humanrights.org/
http://www.pwblf.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.sa-intl.org/
http://www.bc.edu/cccr
http://www.unglobalcompact.org/
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=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
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Zbirnyk_C1-2.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7043
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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9. Мережа Глобального Договору в Україні https://globalcompact.org.ua/ 

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

11. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

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

12.International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) 

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

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

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

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

16. Corporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org  

17. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org  

18. 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  
 

Тема № 9. Оцінка результативності корпоративної соціальної відповідальності   

Питання для самоперевірки: 
 

Перелічіть інструменти КСВ та дайте характеристику кожному. 

Яким чином використання інструментарію КСВ залежить від груп стейкхолдерів? 

Що слід враховувати при оцінці ефективності соціальної відповідальності держави? 

Обгрунтуйте мету та задання договірного забезпечення соціальної відповідальності. 

Що є показником внутрішньої КСВ.   

Як здійснюється моніторинг ефективності діяльності організації у сфері соціальної 

відповідальності? 

Самостійно опрацювати такі питання теми, скласти план, підготувати виступ, 

реферат. 

Методи оцінювання ділової репутації соціально відповідальної компанії. 

Моніторинг ефективності діяльності організації у сфері соціальної відповідальності. 

Рекомендована 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. Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної 

соціальної відповідальності» / — К.: Видавництво «Енергія», 2012. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: lpw.org.ua › files › content › CSRGuide_print12.05.08.pdf 

3. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. посіб. - Національний 
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем  згідно з чинною шкалою 

оцінювання. 

 

Самостійна робота студента 

Критерії оцінювання 5 балів 

♦ розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

♦ повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; 

♦ правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх взаємозв'язку та взаємодії; 

♦ здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні 

висновки й узагальнення; 

♦ уміння користуватися методами наукового аналізу економічних та соціальних явищ, процесів і 

характеризувати їх риси та форми виявлення; 

♦ демонстрація здатності висловлення  та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на 

дане питання; 

♦ використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в економічній та 

суспільній сферах в країні та за її межами. 

5 

♦ при розкритті змісту питання в цілому правильно, за зазначеними вимогами все ж таки студентом 

допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та 

факти, неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко 

орієнтується й знаходить правильні відповіді. 

4 

♦ відповідь малообґрунтована, неповна; 

♦ студент не знайомий із законодавчими матеріалами, матеріалами періодики з питань розвитку національної 

економіки; 

♦ студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки. 

3 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7043
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
https://globalcompact.org.ua/
http://csr-ua.info/csr-ukraine/
https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/
https://www.eldis.org/organisation/A7567
http://www.accountability21.net/
http://www.bcccc.net/
http://www.business-humanrights.org/
http://www.pwblf.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.sa-intl.org/
http://www.bc.edu/cccr
http://www.unglobalcompact.org/
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♦ у відповіді відсутні належні докази й аргументи, зроблені висновки не відповідають загальноприйнятим, 

хибні; 

♦ характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає 

правильної відповіді; 

♦ допущені грубі помилки й студент не може їх виправити; 

♦ студент приймав участь в доповненнях, робив рецензії на виступи інших студентів, зробив повідомлення 

по суті заняття тощо. 

2 

♦ студент відсутній на занятті; 

♦ студент не брав участі в обговоренні питань, не виконував завдання самостійної роботи 0 

 
При перевірці та оцінюванні знань, якими оволодів студент у результаті виконання 

самостійної роботи доречно керуватися таким критеріями: високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що висвітлюється; осмисленість і усвідомленість затверджених 

положень теми, яка розкривається студентом; логічність та послідовність під час відповіді; 

доведення та аналіз теорій, концепцій, вчень, які вивчалися; самостійність 

мислення;впевненість в правоті своїх суджень; вміння виділяти головне; вміння встановлювати 

між предметні та внутрішньопредметні зв’язки; вміння робити висновки, показувати 

перспективу розвитку ідеї або проблеми; стилістично грамотна мова. 
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https://globalcompact.org.ua/
http://csr-ua.info/csr-ukraine/
https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr/
https://www.eldis.org/organisation/A7567
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13. AccountAbility The Institute of Social and Ethical Accountability www.accountability21.net 

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

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

16. Corporate Social Responsibility Forum www.pwblf.org  

17. Global Reporting Initiative www.globalreporting.org  

18. 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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