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Львівський національний університет імені Івана Франка 



 

ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта 

“Соціальна відповідальність підприємницьких структур в умовах глобалізації” 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки “доктора 

філософії” зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність”.  

Предметом дисципліни “Соціальна відповідальність підприємницьких 

структур в умовах глобалізації” є інструментарій формування та 

функціонування соціальної відповідальності підприємницьких структур. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Вивчення дисципліни “Соціальна відповідальність підприємницьких 

структур в умовах глобалізації” взаємопов’язана з такими дисциплінами як 

“Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Соціологія”, “Психологія”, “Розвиток 

малого і середнього підприємництва в Україні”,  “Економіко-математичне 

моделювання”, “Інновації та підприємництво”. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Концептуальні основи соціальної відповідальності підприємницьких 

структур. 

  2. Соціальна відповідальність підприємницьких структур в системі 

соціально відповідальних відносин. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни є формування в аспірантів базових 

знань стосовно теорії та практики соціальної відповідальності підприємницьких 

структур /підприємництва / бізнесу (далі СВБ) в умовах глобалізації і  набуття 

ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування 

соціально-відповідальної поведінки не лише у сфері управління та бізнесу, але 

в  сучасному суспільстві загалом.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

– чітко уявляти місце та призначення соціальної відповідальності в системі 

соціального управління та соціального знання; 

– розглянути основні концептуальні поняття, теорії та парадигми, якими 

оперує соціальна відповідальність підприємництва (бізнесу);  

– продемонструвати механізми та соціальні технології щодо реалізації 

морально-етичних цінностей в економічній та управлінській практиках; 



 

– розвинути навички реалізації соціальних проектів у вимірі соціально-

відповідального осмислення принципів провадження сучасного бізнесу. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні: 

Знати:  

 предметне поле дисципліни «Соціальна відповідальність 

підприємницьких структур в умовах глобалізації»; 

 загальні поняття та підходи до формування принципів соціальної 

відповідальності підприємницьких структур; 

 концепції,  моделі  та  рівні  соціальної відповідальності підприємництва 

та бізнесу; 

 особливості соціальної    відповідальності підприємництва та бізнесу у  

різних  типах корпоративної культури;  

 нормативно-правові та етичні засади розвитку соціальної  

відповідальності підприємницьких структур  у світовій практиці та в Україні; 

 критерії, показники та методики оцінювання соціальної відповідальності 

підприємництва; 

 місце соціальної  відповідальності в управлінні організацією та 

соціальним підприємництвом;    

 сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної   

політики  управління   персоналом у підприємництві;     

 екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-правове   

регулювання у соціальному партнерстві.        

Вміти:  

– збирати й аналізувати інформацію з соціальної відповідальності для 

прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку  

підприємницької організації;  

– здійснювати моніторинг соціальної відповідальності; у бізнесі; 

– оцінювати ефективність соціальної відповідальності підприємницьких 

структур;  

– формувати ефективні стратегії взаємодії роботодавців з персоналом та 

усіх зацікавлених сторін на засадах соціальної відповідальності та партнерства;  

– розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних професій; 

– опрацьовувати різноманітні джерела інформації щодо СВБ, формувати 

власну точку зору, робити висновки та приймати виважені рішення в умовах 

соціального діалогу та партнерства. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

2.1. Лекційний курс 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи соціальної 

відповідальності підприємницьких структур.  

Тема 1. Соціальна відповідальність як соціально-філософська категорія. 

Тема 2. Суть та значення  соціальної відповідальності підприємництва/бізнесу. 

Тема 3. Соціальна відповідальність  підприємництва у ринковому середовищі. 

Тема 4. Управління соціальною відповідальністю в підприємницькій 

організації. 

Тема 5. Принципи соціальної відповідальності підприємницьких структур: 

етико-моральний дискурс. 

 

Змістовий модуль 2. Корпоративна соціальна відповідальність в 

системі соціально відповідальних відносин.  

Тема 1. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 

відповідальності. 

Тема 2. Соціальна відповідальність суб’єктів суспільного розвитку. 

Тема 3. Соціальне підприємництво як стратегія соціально відповідального 

бізнесу. 

Тема 4. Соціальна звітність та оцінка результативності СВБ. 

 

2.2. Практичні заняття 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи соціальної 

відповідальності підприємницьких структур.  

Тема 1. Соціальна відповідальність як соціально-філософська категорія. 

Тема 2. Суть та значення  соціальної відповідальності підприємництва/бізнесу. 

Тема 3. Соціальна відповідальність підприємницьких структур як конкурентна 

перевага сучасних компаній. 

Тема 4. Управління соціальною відповідальністю в підприємницькій 

організації. 

Тема 5. Етико-моральні аспекти соціальної відповідальності підприємницьких 

структур. 

 

Змістовий модуль 2. Корпоративна соціальна відповідальність в 

системі соціально відповідальних відносин. 

Тема 1. Соціальне партнерство. 

Тема 2. Соціальна відповідальність суб’єктів суспільного розвитку. 

Тема 3. Соціальне підприємництво. 



 

Тема 4. Соціальна звітність та оцінка результативності СВБ. 

 

2.3. Самостійна робота 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи соціальної 

відповідальності підприємницьких структур.  

Тема 1. Міжнародний досвід державного регулювання КСВ. 

Тема 2. Соціально відповідальний бізнес. 

Тема 3. Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку.  

Тема 4. Стратегічні напрями розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні. 

Тема 5. Маркетингова складова соціальної відповідальності. 

 

Змістовий модуль 2. Корпоративна соціальна відповідальність в 

системі соціально відповідальних відносин. 

Тема 1. Права  людини  і  трудові  практики  як  предмет  СВБ: нормативно-

правовий аспект. 

Тема 2. Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальними 

громадами   

Тема 3. Соціальна  відповідальність  ЗМІ і громадянське суспільство. 

Тема 4. Інформаційна політика в сфері СВБ. 

Тема 5. Соціальна звітність в сфері СВБ. 

Тема 6. Оцінка результативності СВБ. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Метою та завданням поточного контролю є визначення рівня засвоєння 

матеріалу аспірантами для корекції їх навчальної роботі у разі потреби, а також 

накопичування балів рейтингу аспіранта з дисципліни. 

Засоби поточного контролю вивчення дисципліни: 

 опитування на заняттях; 

 перевірка підготовки до практичних занять; 

 перевірка виконання модульних контрольних робіт; 

 розв’язування практичних завдань; 

 опитування у процесі індивідуально-консультативних занять: захист 

реферативно-розрахункових робіт, контрольні роботи, тестування для 

аспірантів, знання та навички яких не відповідають вимогам вузу або тих, 

що мають заборгованість із поважних причин, перевірка та захист 

індивідуальних домашніх завдань; 

 для перевірки засвоєння матеріалу пропущених занять. 

Об’єктами поточного контролю є: відповіді на заняттях, виконання 

модульних контрольних робіт, захист наукового реферату. 

Оцінювання знань аспіранта здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань Аспірантів з 

дисципліни “Соціальна відповідальність підприємницьких структур в умовах 

глобалізації”, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 

балів, на іспиті – 50 балів. 

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань аспірантів. 
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Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 
Оцінка 

в балах 

Оцінка 

ЕСТS 
Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка 
Коментар 

90-100 А Відмінно Відмінно 

Знання предмету міцні і глибокі, виходять за межі 

навчальних програм, підручників і навчальних 

посібників та носять науковий й інноваційний 

характер (самостійно на основі первинних знань, 

отриманих від педагога чи з підручника). Знання 

використовуються вільно. Аспірант легко і 

самостійно орієнтується в основних підходах до 

вибору альтернатив при дослідженнях і моделюванні 

в галузях економіки, екології й охорони природи. 

Самостійно використовує теорію систем у своїй 

професійній діяльності. Здатний попереджувати 

помилкові дії, вибирати чи створювати оптимальні та 

ефективні дії в межах обраної спеціальності, 

самостійно знаходити і усувати помилки. 

81-89 В Дуже добре 

Добре 

Знання предмету міцні глибокі і повні, знаходяться в 

межах підручників і навчальних посібників та носять 

науковий й інноваційний характер. Знання 

використовуються вільно. Аспірант орієнтується в 

основних підходах до вибору альтернатив при 

дослідженнях і моделюванні в галузях економіки, 

екології й охорони природи. Як правило, самостійно 

використовує теорію систем у своїй професійній 

діяльності. Здатний попереджувати помилкові дії, 

вибирати чи створювати оптимальні та ефективні дії 

в межах обраної спеціальності. 

71-80 С Добре 

Знання предмету перебувають в межах навчальних 

програм, підручників, навчальних посібників. 

Аспірант самостійно трансформує знання та легко 

переносить їх на основні види діяльності при 

дослідженнях і моделюванні в галузях економіки, 

екології й охорони природи; використовує теорію 

систем у своїй професійній діяльності. Здатний 

самостійно складати нові, більш ефективні 

алгоритми діяльності для вирішення типових задач і 

завдань, знаходити і за допомогою педагога усувати 

помилки. 

61-70 D Задовільно 

Задовільно 

Знання предмету, в основному, перебувають в межах 

навчальних програм, підручників, навчальних 

посібників. Аспірант самостійно трансформує знання 

та переносить їх на основні види діяльності при 

дослідженнях і моделюванні в галузях економіки, 

екології й охорони природи. Здатний складати нові, 

більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення 

типових задач і завдань, знаходити і за допомогою 

педагога усувати помилки. 

51-60 Е Достатньо 

Знання предмету, в основному, перебувають в межах 

навчальних програм, підручників, навчальних 

посібників. Аспірант намагається трансформувати 

знання та переносить їх на основні види діяльності 

при дослідженнях і моделюванні в галузях 

економіки, екології й охорони природи. Здатний 

використовувати знання в зазначених умовах, на 

практиці за допомогою викладача. 

 

 

 

 



 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

5.1. Засоби поточного і підсумкового контролю: 

Засоби контролю 
Кількість 

балів 

Поточне опитування на практичних заняттях 25 

Письмова робота 25 

Екзамен 50 
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