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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 

 Дисципліна «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу» 

зорієнтована на формування управлінської компетентності студентів, розвиток 

організаційної культури бізнесу, накопичення спеціального досвіду, що сприяє 

розвитку креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації 

фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як 

визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності 

сучасного фахівця.  

Однією з основних форм вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна 

відповідальність бізнесу»  є самостійна робота студентів. 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, істотним 

чинником у формуванні вміння навчатися, активізації засвоєння студентом знань 

та їх реалізації, основним засобом опанування навчального матеріалу в 

позааудиторний час. 

 Мета самостійної роботи студентів – сприяти засвоєнню у повному 

обсязі навчальної програми дисципліни «Корпоративна соціальна 

відповідальність бізнесу» та формуванню вміння самостійно працювати, що є 

важливою освітньою та професійною якістю, сутність якої полягає у 

систематизації, плануванні та  контролі  власної діяльності. 

 Завдання  самостійної роботи студентів – засвоїти певні знання, уміння, 

навички, закріпити та систематизувати здобуті знання, навчитися застосовувати 

їх при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявити 

прогалини у системі знань з предмету «Корпоративна соціальна відповідальність 

бізнесу». 

        Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Корпоративна соціальна 

відповідальність бізнесу» визначається навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями викладача. 

 Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення  навчальної дисципліни 
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«Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу»: навчальними та 

методичними посібниками, методичними матеріалами для самостійної роботи 

студентів, конспектом лекцій,  періодичними виданнями тощо. 

 Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Корпоративна 

соціальна відповідальність бізнесу» організовується з дотриманням низки вимог: 

  надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 

  забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не 

обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань; 

  підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного 

взаємозв'язку між викладачем та студентами.  

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну «Корпоративна соціальна 

відповідальність бізнесу», мають інформуватися викладачем щодо організації 

самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та 

звітності, кількості балів за виконання завдань. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, 

термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання 

визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми 

дисципліни (розділу «Самостійна робота студентів»). 

Організація та контроль процесу та змісту самостійної роботи та її 

результатів здійснюються викладачами кафедри. 

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної 

роботи, фіксуються викладачами та доводяться до відома студентів. 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Дисципліни 

 «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ»  

№ зп Назва змістовної  теми 

Змістовий модуль І.  Теоретико-методологічні засади дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи корпоративної соціальної відповідальності ізнесу 

Тема 2. Теорія та організація управління в рамках корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу 

Тема 3. Моделі корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Змістовий модуль іІ.  Особливості процесу корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу 

Тема 4. Корпоративна соціальна відповідальність у системі управління 

організацією 

Тема 5. Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому 

середовищі 

Тема 6. Формування відносин з працівником на засадах корпоративної 

соціальної відповідальності 

Тема 7. Взаємодія бізнес-влада-товариство в рамках корпоративної 

соціальної відповідальності 

Тема 8. Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальною 

громадою 

Тема 9. Інструменти соціальної відповідальності управління підприємством 

Тема 10. Інформаційна політика в сфері корпоративної соціальної 

відповідальності та соціальна звітність 

Тема 11. Формування корпоративної культури організації як передумови 

зародження корпоративної соціальної відповідальності 

Тема 12. Соціальна відповідальність зацікавлених сторін компанії 

Тема 13. Екологічна компонента соціальної відповідальності 

Тема 14. Підготовка нефінансового звіту. Оцінювання ефективності 

соціальної відповідальності підприємств. 

Тема 15. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні 

 Всього годин: 90 
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2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення  кожної теми 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни  

 

Тема 1. Теоретичні основи корпоративної соціальної відповідальності 

бізнесу 

 Сутність корпоративної соціальної відповідальності. Історія розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності. Сфери прояву корпоративної 

соціальної відповідальності. Переваги корпоративної соціальної 

відповідальності. Сутність міжнародних ініціатив та критеріїв ефективності 

корпоративної соціальної відповідальності. Наукові підходи до визначення 

сутності корпоративної соціальної відповідальності. Види соціальної 

відповідальності. Підстави соціальної відповідальності. Принципи соціальної 

відповідальності.  

Виконайте завдання до теми 1. 

  1.  Концепція  стійкого  розвитку:  сутність,  складові,  історія  

виникнення.  

  2.  Поняття  соціальної  відповідальності,  основні  етапи  її становлення.  

  3. Суб’єкти та об’єкти соціальної відповідальності.  

4. Принципи соціальної відповідальності.  

  5.  Сутність  та  значення  корпоративної  соціальної відповідальності.  

6. Основні стейкхолдери суб’єкта господарювання.  

7. Складові внутрішньої та зовнішньої КСВ.  

Література [2-9; 11; 12; 16]  

 

Тема 2. Теорія та організація управління в рамках корпоративної 

соціальної відповідальності бізнесу 

Система корпоративної соціальної відповідальності та її макро і 

мікрорегулятори. Концепція корпоративної соціальної відповідальності. 
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Становлення та формування концепцій сталого розвитку компаній. Показники 

сталого розвитку компаній. Інструменти реалізації концепції сталого розвитку 

компанії. Стандартизація відносин соціальної відповідальності. Правове 

регулювання корпоративної соціальної відповідальності.  

Виконайте завдання до теми 2. 

1. Етапи впровадження КСВ суб’єктом господарювання.  

2.  Принципи  формування  комплексної  моделі  управління   соціальною 

відповідальністю.  

3. Рівні нормативно-правого забезпечення КСВ.  

4. Функції кодексів з КСВ.   

5.  Статус  та  кваліфікація  менеджера  з  соціальної   відповідальності.   

6. Практики формування бюджету КСВ.  

Література [2-7; 12; 18; 20] 

  

Тема 3. Моделі корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Регіональні розбіжності та підходи до формування корпоративної соціальної 

відповідальності. Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності. 

Ознаки американської моделі корпоративної соціальної відповідальності. 

Сутність європейської моделі корпоративної соціальної відповідальності та її 

різновиди в державах ЄС. Характерні риси японської моделі корпоративної 

соціальної відповідальності. Інші моделі корпоративної соціальної 

відповідальності.  

Виконайте завдання до теми 3. 

1. Поясніть важливість вивчення світового досвіду реалізації механізму 

соціальної відповідальності бізнесу. 

2. Дайте розгорнуту відповідь щодо сутності соціального партнерства та 

його моделей. 

3. В чому полягають основні відмінності концепцій соціальногопартнерства 

та соціальної відповідальності бізнесу? 

4. Які основні відмінності у відкритій та прихованій формі реалізаціїКСВ? 
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5. Дайте розгорнуту відповідь стосовно специфіки американської , азійської 

та континентальноїмоделей  КСВ. 

6. На основі опрацювання додаткової літератури визначте специфіку 

африканської, латиноамериканської моделей КСВ, моделей країн БРІКС 

(Бразилії, Росії, Індії, Китаю) тощо. 

Література [2-8; 12; 18; 20]  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Особливості процесу корпоративної 

соціальної відповідальності бізнесу 

 

Тема 4. Корпоративна соціальна відповідальність у системі управління 

організацією  

Організація управління як один з ключових аспектів соціальної 

відповідальності. Формування корпоративної соціальної відповідальності щодо 

довкілля. Формування корпоративної соціальної відповідальності у відносинах із 

державою і міжнародна етика. Відповідальність підприємців за соціальну 

справедливість у сфері розподілу доходів.  

Виконайте завдання до теми 4. 

1. В чому сутність стратегічної діяльності підприємства на засадах КСВ? 

2. В чому відмінності між реагуючою та стратегічною КСВ (за моделлю 

М. Портера та М. Креймера)? 

3. Які основні цілі розробки та впровадження стратегії КСВ в системі 

стратегій підприємства? 

4. Охарактеризуйте основні фактори, що впливають на процес розробки 

стратегії КСВ. 

5. Дайте змістовне наповнення основних етапів розробки стратегії КСВ. 

6. Охарактеризуйте організаційні та  ціннісноутворюючі механізми 

управління КСВ. 

Література [2-6; 8; 9; 17]  
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Тема 5. Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому 

середовищі  

Формування корпоративної соціальної відповідальності у відносинах із 

споживачами. Міжнародна ініціатива та законодавство України в сфері 

соціального захисту прав споживачів. Якість продукції (стандарт ISSO 9000). 

Принципи добросовісної конкуренції та етична поведінка компаній щодо 

контрагентів по бізнесу. Чесна угода купівлі-продажу. Шахрайство, брехня і 

введення в оману. Маніпуляція і примус. Етичні проблеми реклами. Питання 

справедливої ціни. Етика взаємовідносин із конкурентами. Форми 

антикокурентної поведінки. Кадрове піратство і комерційний шпіонаж. 

Взаємовідносини з акціонерами, дилерами і постачальниками. Відповідальні 

закупівлі. Відповідальне управління ланцюгом постачання. Відповідальне 

ставлення до інвесторів та дотримання принципів корпоративного управління. 

Виконайте завдання до теми 5. 

1. Основні і додаткові принципи соціально відповідальних практик на 

користь споживачів (споживчі права Керівництва ООН щодо захисту 

споживача).  

2. Етика відносин зі споживачами.  

3. Соціально відповідальний маркетинг.  

4. Сублімінальна реклама та розподіл моральної відповідальності за 

рекламу.  

5. Принципи добросовісної конкуренції.  

6. Етична поведінка компаній щодо партнерів по бізнесу.  

Література [2; 3; 5-9; 17]  

 

Тема 6. Формування відносин з працівником на засадах корпоративної 

соцальної відповідальності  

Права людини і трудова практика як об'єкт корпоративної соціальної 

відповідальності. Міжнародні стандарти прав людини в сфері праці. Стандарти 

МОП і принципи Глобального договору в сфері праці. Європейська модель 
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внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності. Законодавство України 

в сфері праці як основа корпоративної соціальної відповідальності з 

працівником. Системи мотивації персоналу. Соціальний діалог і внутрішня 

корпоративна соціальна відповідальність. Структура показників соціального 

звіту внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності.  

Виконайте завдання до теми 6. 

1.  Зміст  корпоративної  соціальної  відповідальності  щодо персоналу.  

2.  Соціально-трудові,  медичні,  компенсаційно-реабілітаційні,  

організаційно-розпорядчі  механізми  реалізації  соціальної відповідальності 

у сфері праці.  

3.  Пріоритети  розвитку  соціально  відповідальної  політики  управління 

персоналом.   

 4.  Структура,  наповнення,  спосіб  формування  соціального пакету.   

 5. Система корпоративної культури. 

Література [2; 3; 5-9; 17]  

 

Тема 7. Взаємодія бізнес-влада-товариство в рамках корпоративної 

соціальної відповідальності  

Моделі взаємодії бізнесу, влади та суспільства в рамках корпоративної 

соціальної відповідальності. Державне регулювання відносин корпоративної 

соціальної відповідальності. Державно-приватне партнерство як форма взаємодії 

бізнесу та держави в сфері корпоративної соціальної відповідальності. Взаємодія 

державного, недержавного та приватного секторів в сфері корпоративної 

соціальної відповідальності. Роль і місце національних проектів у стратегічному 

розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Методи боротьби з 

корупцією та шахрайством у зв'язку бізнес-влада-товариство. Корпоративна 

соціальна відповідальність в контексті міжкультурного середовища.  

Виконайте завдання до теми 7. 

1. Прояви соціальної відповідальності людини.  

2. Внутрішня та зовнішня соціальна відповідальність особи.  
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3. Форми соціальної відповідальності інститутів громадянського 

суспільства.  

  4.  Соціальна  відповідальність  держави  як  один  з  базових механізмів  

реалізації  демократичних  цінностей  в  державному управлінні.  

  5. Ступені соціальної відповідальності держави. 

Література [1; 2; 4; 7-10; 16; 18]  

 

Тема 8. Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальною  

громадою  

Історичні аспекти залучення і розвитку територіальних громад: від 

патронату до соціальних інвестицій. Вплив громади на роботу компаній та 

відповідальність компаній перед населенням. Функціонування фондів громад. 

Особливості співпраці бізнес-структур з недержавними організаціями.  

Виконайте завдання до теми 8. 

1. Система відносин бізнесу з місцевою владою та суспільством.    

2.  Складові  соціальної  відповідальності  бізнесу  перед  споживачами.  

3.  Міжнародні  стандарти  ISO  серії  9000  та  ISO  22000:2005 HACCP.  

4. Основні типи партнерства між громадськими організаціями і   бізнесом.   

5.  Форми  співпраці  між  навчальними  закладами  і   представниками 

бізнесу. 

Література [3-6; 8; 9; 12; 16; 18]  

 

Тема 9. Інструменти соціальної відповідальності управління 

підприємством  

Соціально орієнтований менеджмент. Моделі соціально орієнтованого 

управління. Соціально орієнтований маркетинг. Соціальний проект. Розробка та 

реалізація соціального проекту. Внутрішня та зовнішня соціальна політика 

компанії. Ефективність управління з урахуванням корпоративної соціальної 

відповідальності. Соціальний аудит. 

Виконайте завдання до теми 9. 
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1. Сутність соціально орієнтованого менеджменту. 

2.Особливості розробки соціального проекту 

3. Види соціальної політики компанії. 

4. Показники ефективності КСВ. 

5. Сутність та форми соціального аудиту. 

Література [1; 2; 4; 7-10; 16; 19]  

 

Тема 10. Інформаційна політика в сфері корпоративної соціальної 

відповідальності та соціальна звітність  

Основи формування інформаційної політики в сфері корпоративної 

соціальної відповідальності. Побудова системи комунікацій із корпоративної 

соціальної відповідальності. Корпоративні соціальні звіти: сутність, завдання, 

структура. Оцінка результативності програм корпоративної соціальної 

відповідальності.  

Виконайте завдання до теми 10. 

1. Сутність соціального звітування.  

2. Процес підготовки соціального звіту.  

3. Соціальні звіти у вільній формі, звіти про прогрес реалізації принципів 

Глобального договору ООН, стандартизовані звіти.  

4. Міжнародні  стандарти  в  сфері  соціального  звітування.  АА 1000, SА 

8000, GRI.  

5. Принципи глобальної ініціативи щодо звітності.   

Література [1; 3; 5; 6; 8; 16; 17]  

 

Тема 11. Формування корпоративної культури організації як 

передумови зародження корпоративної соціальної відповідальності  

Взаємозв'язок корпоративної культури організації та корпоративної 

соціальної відповідальності. Формування корпоративної культури та її 

структура. Зовнішні прояви корпоративної культури. Організаційна культура 

установи та її особливості.  
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Виконайте завдання до теми 11. 

1. Організаційна культура та КСВ. 

2. Структурні елементи корпоративної культури. 

3. Прояви корпоративної культури і їх вплив на КСВ. 

4. Особливості організаційної культури установи та КСВ. 

Література [2; 3; 6-10; 17]  

 

Тема 12. Соціальна відповідальність зацікавлених сторін компанії  

Соціальна відповідальність бізнесменів. Мотивація соціально відповідальної 

поведінки бізнесменів. Соціальна відповідальність менеджерів. Принципи 

побудови соціальної відповідальності менеджерів. Соціальна відповідальність 

працівників. Регулятори соціально відповідальної поведінки працівника. 

Соціальна відповідальність інноваторів. Межі соціальної відповідальності 

інноваторів.  

Виконайте завдання до теми 12. 

1. Стимулювання соціальної відповідальності бізнесменів. 

2. Основні засади побудови соціальної відповідальності керівника. 

3. Особливості соціальної відповідальності працівника. 

4. Межі соціальної відповідальності. 

Література [1; 3; 4; 5; 8; 9; 16; 18]  

 

Тема 13. Екологічна компонента соціальної відповідальності  

Сутність екологічної відповідальності. Еволюція концепцій екологічної 

відповідальності. Елементи екологічної відповідальності бізнесу. Досвід 

реалізації принципів екологічної відповідальності. Шляхи посилення екологічної 

відповідальності.  

Виконайте завдання до теми 13. 

 

1.  Концепції  «екологічної  модернізації»,  «рефлексії  ризику», «нової 

екологічної парадигми». 
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2.  Стратегія екологічного маркетингу та КСВ.    

3.  Нормативно-правова  регламентація  екологічної відповідальності.   

4. Індивідуальна та колективна екологічна відповідальність.  

5. Екологічна відповідальність держави.   

6. Сутність екологічної відповідальності бізнесу.   

Література [2; 3; 5; 8; 11; 12; 17; 18]  

 

Тема 14. Підготовка нефінансового звіту 

Оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств. 

Нефінансова звітність як інструмент розвитку соціальної відповідальності 

підприємства. Стандарти підготовки нефінансового звіту. Процес підготовки 

звіту. Нефінансова звітність у світі. Нефінансова звітність в Україні. Фактори 

ефективності функціонування інструментів корпоративної соціальної 

відповідальності в управлінні організацією. Рівні та показники соціальної 

відповідальності бізнесу.  

Виконайте завдання до теми 14. 

1. Які риси є спільними для фінансових і нефінансовим звітах? 

2. Які найбільш суттєві відмінності між фінансовими та нефінансовими 

звітами підприємства? 

3. Назвіть основні принципи створення нефінансового звіту підприємства. 

4. Зробіть порівняльну характеристику основних стандартів складання 

соціальних звітів підприємств. 

5. Назвіть основні рекомендовані розділи соціального звіту підприємства 

та надайте їх змістовну характеристику. 

6. Перерахуйте основні вигоди та ризики компанії від ведення та надання 

соціальної звітності. 

7. Надайте характеристику основних етапів підготовки та представлення 

соціального звіту. 

Література [1; 2; 5; 7; 8; 10; 12; 17; 19]  
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Тема 15. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в 

Україні  

Зовнішні та внутрішні чинники розвитку соціальної відповідальності в 

Україні. Активізація діяльності підприємств щодо розвитку соціально 

відповідального бізнесу. Напрямки державної політики сприяння розвитку 

соціально відповідального бізнесу. Мета, завдання та цілі стратегії сприяння 

соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 р. 

Виконайте завдання до теми 15. 

1. Державне стимулювання соціальної відповідальності.   

2.  Соціально  відповідальне  інвестування  та  соціально   відповідальні 

державні закупівлі.   

3. Розвиток можливостей та компетенцій бізнес-організацій для   підтримки 

їх у реалізації соціальної відповідальності.   

4.  Підвищення  обізнаності  щодо  соціальної  відповідальності   серед 

різних груп зацікавлених сторін.   

5.  Активізація  діяльності  суб’єктів  господарювання  щодо   розвитку 

соціальної відповідальності. 

Література [3; 11-15; 17] 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Сутність та основні засади корпоративної соціальної відповідальності. 

2. Теоретичні основи корпоративної соціальної відповідальності. 

3. Еволюція розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

4. Основні етапи розвитку корпоративної соціальної відповідальності за 

кордоном. 

5. Особливості становлення та розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні. 

6.Теорія та організація управління в рамках корпоративної соціальної 

відповідальності. 

7. Інструменти реалізації концепції сталого розвитку компанії. 
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8. Моделі корпоративної соціальної відповідальності. 

9. Особливості європейської моделі корпоративної соціальної відповідальності в 

різних європейських країнах. 

10.Особливості процесу корпоративної соціальної відповідальності. 

11.Корпоративна соціальна відповідальність у системі управління організацією. 

12.Перспективи створення Екологічної конституції Землі. 

13.Боротьба з корупцією та її значення для держави та бізнесу. 

14.Сутність та складові благодійної діяльності. 

15.Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі. 

16. Формування відносин з працівником на засадах корпоративної соцальної 

відповідальності. 

17. Взаємодія бізнес-влада-товариство в рамках корпоративної соціальної 

відповідальності. 

18. Форми та інструменти соціального партнерства при взаємодії бізнесу, 

держави і суспільства в галузі корпоративної соціальної відповідальності. 

19. Інституційне середовище взаємодії бізнесу, влади та суспільства в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності. 

20. Взаємозв'язок соціальної та духовної відповідальності. 

21.Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальною громадою. 

22. Інструменти соціальної відповідальності управління підприємством. 

23. Інформаційна політика в сфері корпоративної соціальної відповідальності та 

соціальна звітність. 

24. Моделі соціально орієнтованого управління. 

25. Формування корпоративної культури організації як передумови зародження 

корпоративної соціальної відповідальності. 

26. Соціальна відповідальність зацікавлених сторін компанії. 

27. Екологічна компонента соціальної відповідальності. 

28. Підготовка нефінансового звіту.  

29. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств. 

30. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 
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3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Розкрийте сутність корпоративної соціальної відповідальності.  

2. Коли виникла корпоративна соціальна відповідальність?  

3.Висвітліть основні етапи становлення та розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні.  

4. У чому сутність стратегічної філантропії?  

5. Що означає корпоративна соціальна відповідальність бізнесу?  

6. Яким чином упровадження програми корпоративної соціальної 

відповідальності мотивує персонал?  

7. За якими критеріями здійснюється організація управління в рамках 

корпоративної соціальної відповідальності?  

8. Охарактеризуйте систему корпоративної соціальної відповідальності.  

9. Висвітліть характерні особливості правового регулювання корпоративної 

соціальної відповідальності.  

10.Назвіть показники сталого розвитку компаній.  

11.Яким чином здійснюється державне регулювання відносин корпоративної 

соціальної відповідальності?  

12.Покажіть роль та місце національних проектів у стратегічному розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності.  

13.Які є моделі корпоративної соціальної відповідальності?  

14.Які фактори мають визначати вплив на формування моделі корпоративної 

соціальної відповідальності країни?  

15.Яким чином проявляється корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в 

американській моделі?  

16.Вкажіть традиційні ознаки європейської моделі корпоративної соціальної  

відповідальності.  

17. У чому полягають особливості державного регулювання корпоративної 

соціальної відповідальності японського бізнесу?  



18 

 

18.Яка основна відмінність між американською та європейською моделями 

корпоративної соціальної відповідальності?  

19. У чому полягає сутність корпоративної соціальної відповідальності для 

бізнесу?  

20. Охарактеризуйте основні положення моделі корпоративної соціальної 

відповідальності.  

21. Яким чином взаємодіють між собою різні моделі корпоративної соціальної 

відповідальності? 

22. У чому полягає сутність екологічної шкоди?  

23. Яке призначення мінімальної зарплати? 

24. На яких принципах базуються взаємовідносини між соціальними 

партнерами?  

25. Що таке соціально-етичний маркетинг та в чому полягає його соціальна 

спрямованість?  

26. Охарактеризуйте розвиток споживчого руху в США.  

27. Охарактеризуйте розвиток споживчого руху в державах Європи.  

28. Які основні відмінності між корпоративною соціальною відповідальністю у 

взаємовідносинах із споживачами та соціально-етичним маркетингом?  

29. Які нормативно-правові акти в Україні регулюють перебіг добросовісної 

конкуренції?  

30. Що таке якість продукції?  

31.Обґрунтуйте необхідність дотримання прав людини сучасної компанії. 32.В 

яких міжнародних документах визначено стандарти прав людини в сфері праці?  

33.Розкрийте особливості становлення європейських стандартів праці.  

34.У чому полягає специфіка американських стандартів праці?  

35.Назвіть основні елементи європейської моделі внутрішньої корпоративної 15 

соціальної відповідальності.  

36. Дайте визначення соціальному діалогу.  

37.У чому полягає державне регулювання відносин корпоративної соціальної 

відповідальності?  
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38.Яким чином взаємодіють бізнес, влада та товариство?  

39.Що таке рейтингування взаємодій влади, бізнесу та товариства в рамках 

корпоративної соціальної відповідальності?  

40.Назвіть основні види корупції.  

41.Вкажіть головні джерела корупції в Україні.  

42.Проаналізуйте роль та місце національних проектів у стратегічному розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності.  

43.Розкрийте сутність територіальної громади.  

44.Вкажіть головні ознаки та функції територіальної громади в Україні.  

45.У чому полягає сутність внутрішніх та зовнішніх інвестицій бізнесу?  

46.Яким чином територіальна громада може впливати на розвиток бізнесу в 

межах її території?  

47.Охаратеризуйте форми участі держави в життєдіяльності громади. 48.Назвіть 

основні функції, для виконання яких створюються фонди громади. 49.Що таке 

соціально орієнтований менеджмент?  

50.Чим відрізняється соціально орієнтований менеджмент від соціально 

орієнтованого маркетингу?  

51.Охарактеризуйте життєвий цикл соціального проекту.  

52.Хто здійснює розробку соціального проекту?  

53.Що таке внутрішня соціальна політика?  

54.Яким чином здійснюється розвиток нефінансової звітності компаній?  

55.Що таке інформаційна політика компанії?  

56.Розкрийте сутність інформаційної політики компанії в сфері корпоративної 

соціальної відповідальності.  

57.Назвіть основні принципи формування інформаційної політики в сфері  

корпоративної соціальної відповідальності.  

58.Висвітліть історичний розвиток функцій корпоративної соціальної звітності.  

59.Обґрунтуйте доцільність проведення аудиту корпоративної фінансової 

звітності.  
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60.Назвіть відомі Вам стандарти корпоративної соціальної звітності. 

61.Сформулюйте основні цінності та принципи діяльності компаній.  

62.Який тип організаційної культури притаманний компанії? 63.Сформулюйте 

основні трудові цінності працівників, які можуть задовольняти компанії.  

64.Що таке корпоративна культура?  

65.Що таке стихійна корпоративна культура?  

66.Дайте тлумачення основних форм логотипів.  

67.Розкрийте сутність поняття “філософія бізнесу та бізнесмена”. 

68.Охарактеризуйте загальну методику розробки філософії бізнесу. 69.Назвіть 

способи пробудження в менеджерів соціальної відповідальності. 70.Що таке 

регулятори соціальної відповідальності поведінки працівника? 71.Яким чином 

можна запобігти соціально безвідповідальної поведінки працівника?  

72.Розкрийте межі соціальної відповідальності інноваторів.  

73.Яким критеріям повинен відповідати екологічно та соціально відповідальний 

бізнес?  

74.Яким чином інтерпретується екологічна відповідальність представниками 

різних економічних шкіл?  

75.Розкрийте сутність екологічної відповідальності через її функції.  

76.Яким чином відбувається еволюція концепцій екологічної відповідальності?  

77.Дайте характеристику основним елементам екологічної відповідальності 

бізнесу.  

78.Проаналізуйте досвід реалізації принципів екологічної відповідальності. 

79.Розкрийте сутність соціальної (нефінансової звітності) та її роль у розвитку 

соціальної відповідальності підприємств.  

80.Яким чином відбувався розвиток нефінансової звітності?  

81.У чому проявляється особливість інтегрованого звіту?  

82.Які інструменти корпоративної соціальної відповідальності доцільні для 

використання на стратегічному та тактичному рівнях. Чому?  

83.Яким чином використання інструментарію корпоративної соціальної 

відповідальності залежить від груп стейкхолдерів?  
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84.Що слід враховувати при оцінці ефективності соціальної відповідальності 

держави?  

85. На які сфери діяльності спрямовується соціальна відповідальність 

українських підприємств?  

86.Які фактори здійснюють вплив на формування соціальної відповідальності в 

Україні?  

87.Дайте характеристику основним перешкодам впровадження соціальної 

відповідальності в Україні. Яким чином їх можна подолати?  

88.Чому наявна нормативно-правова база України не стимулює розвиток 

соціальної відповідальності бізнесу?  

89.Дайте характеристику основним напрямкам державної політики сприяння 

розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.  

90.Які завдання ставить проект Стратегії сприяння розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 р.? 
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