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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
Денна,
вечірня
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Галузь знань 07 «Управління
та адміністрування»;
Кількість кредитів ECTS
– 3,0.

Вибіркова

Модулів – 1.
Змістових модулів – 2.
Індивідуальне науководослідне завдання –
контрольна робота
Загальна кількість годин
– 90 год.

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 3 год.,
самостійної роботи
студента – 4 год.

Рік підготовки:
Спеціальність: 076
«Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність»

2-й

2-й
Семестр:

4-й

4-й
Лекції

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
доктор філософії

32 год
12 год
Практичні, семінарські
16 год
6 год
Лабораторні
–
–
Самостійна робота
42 год
72 год
Індивідуальні завдання
Вид контролю: іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить (%): для денної форми навчання – 1:0,88, для заочної форми
навчання – 1:2,75.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
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.
Завдання:
– 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 соціальновідповідального осмислення принципів провадження сучасного бізнесу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен
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.

2. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Концептуальні основи соціальної відповідальності
підприємницьких структур
Тема 1. Соціальна відповідальність як соціально-філософська
категорія
Загально філософські та соціальні (соціологічні) підходи до розуміння
соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність як теоретичний
конструкт
сучасного соціального знання.
Дефініція
соціальної
відповідальності. Види та підстави соціальної відповідальності. Рівні (стадії)
соціальної відповідальності. Особливості соціальної відповідальності різних
суб’єктів суспільного розвитку: соціальна відповідальність людини, держави,
суспільства. Правова та позаправова соціальна відповідальність. Відмінні
ознаки правової та соціальної відповідальності. Добровільна і примусова
соціальна відповідальність. Позитивна і негативна відповідальність. Об᾽єктивна
та суб’єктивна відповідальність. Нормативна та фактична підстави соціальної
відповідальності. Моральна і релігійна відповідальність. Політична
відповідальність. Принципи соціальної відповідальності.
Тема 2. Суть та значення соціальної відповідальності
підприємництва/бізнесу
Поняття «соціальна відповідальність бізнесу». Основні переваги
впровадження програм СВБ для суспільства і держави і бізнесу. Соціальна
відповідальність бізнесу і корпоративна соціальна відповідальність (КСВ).
Концепції підприємницької соціальної відповідальності. Концепція економічної
відповідальності, або концепція „корпоративного
егоїзму. Концепція
«компанії
власників». Концепція корпоративного альтруїзму. Концепція
базової
бізнес-стратегії. Концепція обов’язків або концепція корпоративної
соціальної відповідальності (А. Керролл). Концепція “стейкхолдерів”
(зацікавлених сторін). Концепція корпоративної підзвітності. Добровільна
концепція. Концепція
проактивності. Прямі й непрямі ефекти соціальної
відповідальності компанії. Моделі соціальної відповідальності бізнесу.
Американська модель соціальної відповідальності, її специфіка. Європейська
модель СВБ та її особливості. Азійська (японська) та інші моделі СВБ.

Тема 3. Соціальна відповідальність підприємництва у ринковому
середовищі
Соціальна відповідальність як конкурентна перевага сучасних компаній.
Системні вимоги до соціальної відповідальності компаній. Міжнародні
організації та основні тенденції розвитку СВБ. Міжнародні ініціативи як
чинник формування і розвитку СВБ. Поняття сталого розвитку. Проблеми
глобальної соціальної відповідальності. Глобальний договір ООН. Десять
принципів Глобального договору. Стратегічні цілі реалізації СВБ згідно із ISO
26000. Особливості реалізації принципів СВБ в Україні. Стратегічні пріоритети
розвитку СВБ в Україні. Фактори, що стримують впровадження СВБ на
національному рівні.
Тема 4. Управління соціальною відповідальністю в
підприємницькій організації
Впровадження СВБ у практики і процедури організації. Чотири
основні підходи до соціальної відповідальності організації (підприємства)
економічний, політичний, соціальний, етичний (етичні кодекси). Рівні СВБ
підприємницької організації. Сфери СВБ. Види соціальної відповідальності
підприємницької організації. Форми СВБ: благодійна відповідальність
(меценатство,
спонсорство);
традиційна
соціальна
відповідальність;
інвестиційна соціальна відповідальність. Основні методи реалізації СВБ:
грошові гранти; благодійні внески та спонсорська допомога; соціальні
інвестиції; делегування співробітників; соціальні пакети (страхування, медичне
обслуговування, оздоровчі установи, бази відпочинку, санаторії); програми
соціальної діяльності у формуванні інфраструктури населених пунктів, заходів
охорони довкілля; фінансова підтримка ветеранів праці та освіти для
підготовки майбутніх кадрів тощо.
Тема 5. Принципи соціальної відповідальності підприємницьких структур:
етико-моральний дискурс
Принципи соціальної відповідальності організації: принцип підзвітності,
принцип прозорості, принцип етичної поведінки, принцип верховенства права,
принцип поваги до інтересів зацікавлених сторін, принцип поваги до людини,
принцип поваги до міжнародних норм поведінки. Формування стратегії
(програми) СВБ як управління корпоративними соціальними програмами.
Організація діяльності з СВБ. Етичні кодекси підприємницьких організацій в
умовах глобалізації. Структурні підрозділи та комітети компаній у сфері
СВБ.
Статус,
основні
функції,
кваліфікація,
типові
обов’язки,

професійні стандарти менеджера з СВБ в компаніях. Вимоги до компетенції
менеджера СВБ.

Змістовий модуль 2. Соціальна відповідальність підприємницьких структур
в системі соціально відповідальних відносин
Тема 6. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної
відповідальності
Дефініція соціального партнерства. Принципи і функції соціального
партнерства. Концепція «соціального партнерства». Моделі соціального
партнерства: біпартизм і трипартизм. Узгоджувальна,
консервативноліберальна та плюралістична національні моделі соціального партнерства.
Форми соціального партнерства: проведення спільних консультацій щодо
регулювання соціально-трудових відносин; ведення колективних переговорів з
укладення колективних договорів і угод; розгляд і вирішення розбіжностей, що
можуть виникати між соціальними партнерами, та колективних трудових
спорів (конфліктів); участь працівників в управлінні організацією.

Тема 7. Соціальна відповідальність суб’єктів суспільного розвитку.
Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної
відповідальності. Права людини і трудові практики як предмет СВБ.
Міжнародні стандарти прав людини (Загальна декларація прав людини,
Міжнародний
пакт
про економічні, соціальні та
культурні
права,
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про
права дитини). Стандарти МОП і принципи Глобального Договору у сфері
праці. Врегулювання соціально-трудових конфліктів у системі соціального
партнерства Колективна угода як основа соціального партнерства. Питання
професійної етики.
Соціальна відповідальність бізнесу у відносинах із споживачами.
Міжнародні ініціативи та законодавство України у сфері захисту прав
споживачів. Якість продукції (стандарт ISO 9000). Принципи добросовісної
конкуренції. Соціально відповідальний маркетинг. Етична поведінка
компаній щодо контрагентів по бізнесу. Відповідальне управління ланцюгами
постачання. Відповідальне ставлення до інвесторів та дотримання принципів
корпоративного управління.
Екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності. Суть та
значення відповідального ставлення організацій до довкілля. Міжнародні

документи щодо навколишнього середовища (Цілі розвитку тисячоліття,
Декларація Ріо-де-Жанейро тощо) та стандарти екологічного менеджменту
(серія ISO 14000). Екологічні принципи Глобального договору ООН. Основні
пріоритети Стратегії «Європа-2020». Зелена економіка та Зелений офіс.
Інструменти регулювання для стимулювання озеленення економіки.
Міжнародний та вітчизняний досвід впровадження принципів екологічної
відповідальності.
Соціальна відповідальність ЗМІ: вплив на поведінкові моделі в
суспільстві. Соціальна відповідальність освіти та науки. Співпраця
бізнесу і освіти. Міжнародний стандарт з соціальної відповідальності ISO
26000.
Тема 8. Соціальне підприємництво як
стратегія соціально відповідального бізнесу
Соціальне підприємництво у дефінітивному полі. Соціальні та економічні
концептуальні підходи в аналізі соціального підприємництва. Види і форми
соціального підприємництва. Принципи функціонування соціального
підприємництва у ринковій економіці. Соціальне підприємництво у
глобалізованому суспільстві. Соціальне підприємництво і особистість з
особливими потребами. Соціально відповідальні відносини підприємництва з
територіальними громадами. Вплив громади на
роботу компаній та
відповідальність
компаній перед населенням. Участь підприємницьких
структур у життєдіяльності громад. Співпраця бізнес-структур з неурядовими
організаціями. Соціальне підприємництво і громадянське суспільство.
Тема 9. Соціальна звітність та оцінка результативності СВБ
Інформаційна політика в сфері СВБ. Принцип прозорості. Індекс
прозорості та підзвітності. Соціальна або нефінансова звітність. Вигоди та
ризики нефінансової/соціальної звітності для компаній. Види звітності. Звіт про
СВБ-діяльність (соціальний звіт, звіт про соціальні та/або екологічні проекти
компанії). Звіт про прогрес реалізації принципів Глобального договору
(СОР – Communication on Progress). Звіт зі сталого розвитку. Звіт за стандартом
АА1000 (Account Ability). Індексний метод оцінювання СВБ. Індекс соціальних
інвестицій. Якісні та кількісні методи оцінки СВБ. Моніторинг ефективності
СВБ. Засоби реалізації моніторингу СВБ.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна, вечірня форми
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л
п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Концептуальні основи корпоративної соціальної
відповідальності

Тема 1.
Соціальна
відповідальність як
8
2
2
4
соціально-філософська
категорія
Тема 2.
Суть та значення
соціальної
9
4
1
4
відповідальності
підприємництва/бізнесу
Тема 3. Соціальна
відповідальність
10
4
2
4
підприємництва у
ринковому середовищі
Тема 4. Управління
соціальною
відповідальністю в
10
4
2
4
підприємницькій
організації
Тема 5. Принципи
соціальної
відповідальності
9
4
1
4
підприємницьких
структур: етикоморальний дискурс
Разом за змістовним
46
18 8
20
модулем 1
Змістовий модуль 2. Корпоративна соціальна відповідальність в системі соціально
відповідальних відносин
Тема 6. Соціальне
партнерство як
інструмент формування
соціальної
відповідальності
Тема 7. Соціальна
відповідальність
суб’єктів суспільного
розвитку
Тема 8. Соціальне
підприємництво як
стратегія соціально
відповідального бізнесу

12

4

2

6

10

4

2

4

12

4

2

6

Тема 9. Соціальна
звітність та оцінка
результативності СВБ
Разом за змістовним
модулем 1
Усього годин

10

2

2

6

44

14

8

22

90

32

16

42

4. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва теми
Соціальна відповідальність як соціально-філософська
категорія
Суть та значення соціальної відповідальності
підприємництва
Соціальна відповідальність підприємницьких структур як
конкурентна перевага сучасних компаній.
Управління соціальною відповідальністю в
підприємницькій організації
Етико-моральні аспекти соціальної відповідальності
підприємницьких структур

Кількість
годин
2
2
2
2
2

6
7
8

Соціальне партнерство
Соціальна відповідальність суб’єктів суспільного розвитку
Соціальне підприємництво

2
2
2

9

Соціальна звітність та оцінка результативності СВБ

4

Усього годин

16

6. Самостійна робота
№ з/п

Назва теми

1
2
3
4

8

Міжнародний досвід державного регулювання КСВ
Соціально відповідальний бізнес
Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку
Стратегічні напрями розвитку корпоративної соціальної
відповідальності бізнесу в Україні
Маркетингова складова соціальної відповідальності
Права людини і трудові практики як предмет СВБ:
нормативно-правовий аспект
Соціально відповідальні відносини бізнесу з
територіальними громадами
Соціальна відповідальність ЗМІ і громадянське суспільство

9

Інформаційна політика в сфері СВБ

4

10

Соціальна звітність в сфері СВБ

4

5
6
7

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
2
4

11

Оцінка результативності СВБ
Усього годин

4
42

7. Методи навчання
Лекція з використанням мультимедійного проектора, дискусія, колоквіум.
8. Методи контролю
Курс закінчується складанням екзамену. Проміжною формою контролю
є семінарські заняття, індивідуальні письмові завдання.
9. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Оцінювання проводиться за 100 бальною шкалою. Бали нараховуються за
наступним співвідношенням:
Практичні заняття – 25 % семестрової оцінки, максимальна кількість
балів – 25 балів.
Письмова робота – 25 % семестрової оцінки, максимальна кількість балів
– 25 балів.
Іспит – 50 % семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 50 балів.
Підсумкова максимальна кількість – 100 балів.
Враховується відвідування занять, бали набрані під час семінарських
занять, а також за індивідуальну письмову роботу.
12. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в
балах
90 – 100
81-89
71-80
61-70
51-60

Оцінка
ECTS

Визначення

А
В
С
D
Е

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо

За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка,
оцінка з диференційованого
Залік
заліку
Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно

* кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими радами
факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін

13. Методичне забезпечення
Запорожець Т.В. Корпоративна соціальна відповідальність. Комплекс
навчально-методичного забезпечення дисципліни / Т.В. Запорожець. –К: Ун-т

економіки
та
права
«Крок»,
2014.
URL.
library.krok.edu.ua/media/library/category/knmzd/knmzd-0150.doc
Кощій О.В., Ворончак І.О. Методичні засади оцінювання рівня
соціальної відповідальності бізнесу регіонів України // Актуальні проблеми
економіки. 2013. № 5. С.141-152.
Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів дисципліни
«Соціальна відповідальність», що виносяться на самостійну роботу студента
(денна форма навчання спец. ФЕУ) / Укл.: Бондаренко О.В. Запоріжжя: ЗНТУ,
2014.
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