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1. Опис навчальної дисципліни 

«Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу»  
(заочна форма навчання) 

 

Найменування показників 

 

Характеристика дисципліни 

Курс 

 

1 

 

Семестр 

 

1;2 

 

Обсяг кредитів 

 

3 

Обсяг годин, в тому числі: 

 

90 

Аудиторні 6 

Модульний контроль - 

Самостійна робота 

 

84 

Контрольна робота - 

Форма семестрового контролю 

 

Залік 

 

 

2.Статус дисципліни: обов’язкова 

 

3.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення даної дисципліни полягає у формуванні 

фундаментальних знань з теорії та практики корпоративної соціальної 

відповідальності та відповідних професійних компетенцій, які забезпечують 

формування корпоративної соціально-відповідальної поведінки її суб’єктів 

(інститутів).  

Предметом вивчення дисципліни є теоретико-методологічні, методичні 

та практичні положення формування інституту корпоративної соціальної 

відповідальності. Вивчення даної дисципліни базується на діалектичному 

методі пізнання та загальноекономічних законах і має тісний зв’язок з такими 

дисциплінами, як державне управління в економічній сфері, економічна 

теорія, мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, економіка 

праці, організація і планування виробництва, маркетинг, менеджмент, 

стратегічне планування, теорія та історія державного управління тощо. 

 

4.Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Освітніми компетентностями  «Корпоративна соціальна відповідальність 

бізнесу»  є   наступні: 
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Інструментальні компетентності - здатність до аналізу і синтезу, 

здатність до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ 

базових знань з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, 

комп'ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних 

джерел, прийняття рішень. 

Міжособистісні компетентності - здатність до самокритики, робота в 

команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні 

зобов'язання. 

Системні компетентності - здатність застосовувати знання на 

практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність 

пристосовуватись до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, 

лідерські якості, здатність працювати самостійно, ініціативність, турбота про 

якість, бажання досягти успіху. 

Глобальні компетентності - знання особливостей та тенденцій 

сучасного цивілізаційного розвитку, розуміння процесів глобалізації, 

здатність системно мислити, творчо підходити до вирішення проблем, 

генерувати нові ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі. 

 Соціально-трудова компетентність - володіння знаннями та досвідом 

у сфері громадянсько-суспільної діяльності, у соціально-трудовій сфері, 

уміння аналізувати ситуацію на ринку, діяти відповідно до особистої та 

суспільної вигоди, володіти етикою трудових і громадських взаємин.  

Опанування мінімально необхідними для життя в сучасному суспільстві 

навички соціальної активності та функціональної грамотності. 

Всебічне опанування дисципліни дозволить слухачам знати: 

− теоретичні засади корпоративної соціальної відповідальності;  

− теорію та організацію управління в межах корпоративної соціальної 

відповідальності;  

− моделі корпоративної соціальної відповідальності;  

− корпоративну соціальну відповідальність у системі управління 

організацією;  

− стратегію соціально відповідальної поведінки в ринковому 

середовищі;  

− особливості формування відносин з працівником на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності;  

− взаємодію бізнес-влада-товариство в рамках корпоративної соціальної 

відповідальності;  

− соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальною 

громадою;  

−  інструменти соціальної відповідальності управління підприємством;  

− інформаційну політику в сфері корпоративної соціальної 

відповідальності та соціальну звітність;  

− формування корпоративної культури організації як передумови 

зародження корпоративної соціальної відповідальності;  

− соціальну відповідальність зацікавлених сторін компанії;  



5 
 

 5 

− екологічну компоненту соціальної відповідальності;  

− особливості підготовки нефінансового звіту;  

− оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств;  

− стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

 

5.Структура навчальної дисципліни 

 
Назва змістових модулів, тем 

у
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

аудиторна  

Л
ек

ц
ії

  
  
  

С
ем

ін
ар

. 

П
р
ак

ти
ч

. Л
аб

о
р
ат

. 

Ін
д

и
в
ід

. 

С
ам

о
-

ст
ій

н
а 

П
р
и

м
і-

тк
а 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни  

1 Теоретичні основи корпоративної 

соціальної відповідальності бізнесу 

 

5 1     4 ПК 

2 Теорія та організація управління в 

рамках корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу 

 

5 1     4 ПК 

3 Моделі корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу 

 

5      4 ПК 

Змістовий модуль 2. Особливості процесу корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу 

 

 

4 Корпоративна соціальна 

відповідальність у системі 

управління організацією   

5 1     4 ПК,

СР 

5 Стратегія соціально відповідальної 

поведінки в ринковому середовищі 
6 1     6  

6 Формування відносин з 

працівником на засадах 

корпоративної соцальної 

відповідальності 

6      6  

7 Взаємодія бізнес-влада-товариство 

в рамках корпоративної соціальної 

відповідальності 

6      6  

8 Соціально відповідальні відносини 

бізнесу з територіальною громадою 
6      6  

9 Інструменти соціальної 

відповідальності управління 

підприємством 

6      6  

10 Інформаційна політика в сфері 

корпоративної соціальної 

відповідальності та соціальна 

звітність 

8      8  

11 Формування корпоративної 

культури організації як передумови 

зародження корпоративної 

6  2    4 У 
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соціальної відповідальності 

12 Соціальна відповідальність 

зацікавлених сторін компанії 
6      6  

13 Екологічна компонента соціальної 

відповідальності 
6      6  

14 Підготовка нефінансового звіту. 

Оцінювання ефективності соціальної 

відповідальності підприємств. 

6      6  

15 Стратегічні напрями розвитку 

соціальної відповідальності в Україні 
8      8  

Контрольна робота -      -  
Усього 90 4 2    84  

Форми контролю: усне опитування – У  

контрольні роботи – КР 

перевірка конспектів – ПК  

перевірка завдань для самостійної роботи – СР   

реферат -Р 

 

 

 

 

 

6.Програма навчальної дисципліни 

 

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.  

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. 

Становлення та формування концепцій сталого розвитку компаній. 

Показники сталого розвитку компаній. Інструменти реалізації концепції 

сталого розвитку компанії. Стандартизація відносин соціальної 



7 
 

 7 

відповідальності. Правове регулювання корпоративної соціальної 

відповідальності.  

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.  

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.  

Література [2-6; 8; 9; 17]  

 

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 додбросовісної конкуренції та етична поведінка компаній щодо 

контрагентів 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 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 
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показників соціального звіту внутрішньої корпоративної соціальної 

відповідальності.  

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.  

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.  

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 та нефінансова звітність.  

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.  

Література [1; 3; 5; 6; 8; 16; 17]  
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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.  

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 

побудоваи соціальної відповідальності менеджерів. Соціальна 

відповідальність працівників. Регулятори соціально відповідальної поведінки 

працівника. Соціальна відповідальність інноваторів. Межі соціальної 

відповідальності інноваторів.  

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.  

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.  

Література [1; 2; 5; 7; 8; 10; 12; 17; 19]  

 

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. 
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 Література [3; 11-15; 17] 

 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к
-с

ть
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ів
 з

а 
о

д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 

 

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

 

Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 

Відвідування семінарських 

занять 

1   1 1 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 

10   1 10 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30     

Разом - 31 - 42 

Максимальна кількість балів:  103 

103:100=1,03. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,03 = 

загальна кількість балів. 

- 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів, 

розрахунково-графічних робіт, контрольних домашніх завдань тощо) 
№ з/п Критерії оцінювання роботи Максимал

ьна оцінка 

(у балах) 

1 Формулювання мети і завдань роботи 3 

2 Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу 5 

3 Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних 

джерел (наукових видань, навчальної  літератури, періодичних 

видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка 

різноманітних точок зору, позицій, аргументів 

12 

4 Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих 4 



11 
 

 11 

організацій, конкретних проблемних ситуацій 

5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 

пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід 

до виконання ІНДЗ 

4 

6 Якість оформлення роботи 2 

 

Критерії оцінки правильності виконання письмових модульних 

контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання) 
No 

з\п 

Критерії оцінки знань студента виявлених під час проведення 

модульного контролю 

кількість 

балів 

1. студент в процесі усної (письмової) відповіді дає правильні 

відповіді на всі поставлені запитання, виявляє високий рівень знань 

теоретичного та нормативного матеріалу. Викладає свою відповідь 

системно та логічно, упевнено і правильно аргументує власну 

позицію, робить висновки, тощо; або відповідає на тестові завдання 

з використанням комп’ютерної техніки на відповідну кількість 

25 балів 

2. студент має належний рівень знань теоретичного та нормативного 

матеріалу, на поставлені запитання відповіді дає, переважно, 

правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях 

правових категорій, не завжди належно (коректно) аргументує 

відповідь або правильно відповідає лише на половину поставлених 

запитань, тощо; або відповідає на тестові завдання з використанням 

комп’ютерної техніки на відповідну кількість балів 

15 балів 

3. студент має задовільний рівень знань теоретичного та 

нормативного 

матеріалу, на поставлені запитання відповідає, але не на всі, 

допускає певні неточності у визначеннях базових категорій, не 

завжди належно (коректно) аргументує або правильно дає відповідь 

на 1/3 (одну третину) поставлених запитань тощо. Або відповідає 

на тестові завдання з використанням комп’ютерної техніки на 

відповідну кількість балів 

10 балів 

4. студент дає неправильні відповіді на поставлені запитання, виявляє 

неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу, 

неспроможний послідовно і правильно аргументувати свою 

відповідь або взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання, 

тощо. 

0 балів 

 

Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів 

Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам 

пропонуються 

тестові завдання у кількості 25 запитань. 

Види тестових завдань: 

- із вибором однієї правильної відповіді; 

- на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

- завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

- завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

 



12 
 

 12 

7.2. Завдання для самостійної роботи та семінарських завдань,  критерії  

оцінювання 

 

Семінар №1. Тема 11. Формування корпоративної культури організації 

як передумови зародження корпоративної соціальної відповідальності 

 

1. Взаємозв'язок корпоративної культури організації та корпоративної 

соціальної відповідальності.  

2.Формування корпоративної культури та її структура.  

3.Зовнішні прояви корпоративної культури.  

4.Організаційна культура установи та її особливості.  

 

Література [2; 3; 6-10; 17]  

 
 

7.3.  Індивідуально-консультативна робота 
Індивідуально-консультативна робота здійснюється учас, відповідно 

затвердженому кафедрою  графіку. Ця діяльність спрямована на подальший 

розвиток у студентів творчого опанування знаннями з дисципліни і набуття  

ними навичок наукових досліджень.   

Індивідуально-консультативна робота містить кілька напрямків: 

 Надання консультаційної допомоги студентам з пояснення 

незрозумілого матеріалу з дисципліни; 

 Надання консультаційної допомоги студентам у виконанні курсових і 

дипломних робіт, де використовується методичний інструментарій 

дисципліни. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Залік 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю 

 

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.  
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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.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 

спямованість?  

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.  
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36. Дайте визначення соціальному діалогу.  

37.У чому полягає державне регулювання відносин корпоративної соціальної 

відповідальності?  

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 менеджемент 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.  

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. 
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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 стратегіному та тактичному рівнях. Чому?  

83.Яким чином використання інструментарію корпоративної соціальної 

відповідальності залежить від груп стейкхолдерів?  

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.? 

 

 

7.7. Шкала відповідності оцінок 

 
 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцін Оцінка за Оцінка за шкалою ECTS 



16 
 

 16 

ка в 

балах 

національною 

шкалою 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

90 – 

100 

Відмінно 

(“зараховано”) 
А 

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 

практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані 

в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією 

незначною помилкою. 

82 – 89 

Добре 

(“зараховано”) 

B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  

необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в 

основному  сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені 

програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них 

оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-

трьома незначними помилками. 

75 – 81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, 

всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, 

виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено 

мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з 

помилками, робота з декількома незначними помилками або з 

однією–двома значними помилками. 

68 –74 

Задовільно 

(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але 

прогалинине носять істотного характеру, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, 

більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  

виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з 

трьома значними помилками. 

60 – 67 E 

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі 

практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених 

програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість 

виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до 

мінімального,робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

35–59 

Незадовільно 

(„незараховано”) 

FX 

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 

частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, 

більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не 

виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, 

близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над 

матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 

навчальних завдань (з можливістю повторного складання), 

робота, що потребує доробки 

1–34 F 

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, 

необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  

навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  

робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення 

якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної 

переробки 
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