
1. Назва модуля: Соціальна відповідальність 
2. Код модуля: ЕСПН_8_ГП.02_1 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 1. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 40 (лекцій – 20, семінарських занять – 20). 
6. Лектор: Бержанір Анатолій Леонідович – кандидат соціологічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні 

соціальної відповідальності; особливості соціальної відповідальності різних 
суб’єктів суспільного розвитку; місце соціальної відповідальності в управлінні 
організацією; нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності; 
моделі корпоративної соціальної відповідальності і створення різних типів 
корпоративної культури; критерії, показники та методику оцінювання соціальної 
відповідальності; особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в 
українських реаліях; сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної 
відповідальності роботодавців; сутність, складові та пріоритети розвитку соціально 
відповідальної політики управління персоналом; екологічні аспекти соціальної 
відповідальності та їх нормативно-правове регулювання; сутність, структуру, 
вимоги та особливості міжнародних стандартів соціальної звітності.  

уміти: формувати механізм управління корпоративною соціальною 
відповідальністю; формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на 
засадах соціальної відповідальності; формувати відносини підприємництва із 
зовнішніми організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності; 
визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної 
відповідальності; посилювати соціальну відповідальність суб’єктів розвитку через 
соціальне партнерство; здійснювати моніторинг корпоративної соціальної 
відповідальності; оцінювати ефективність корпоративної соціальної 
відповідальності; розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник 
підвищення конкурентоспроможності. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: соціологія, філософія, економіка підприємства, менеджмент 
10. Зміст модуля:   
Соціальна відповідальність як стратегія взаємодії держави, бізнесу, 

суспільства, людини. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. 
Соціальна відповідальність людини, держави та бізнесу. Організаційно-економічне 
забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю. 
Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної 
відповідальності. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на 
засадах соціальної відповідальності. Формування ефективного розвитку соціальної 
відповідальності. Екологічний напрям соціальної відповідальності. Соціальне 
партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності. Нефінансова 
звітність як інструмент розвитку соціальної відповідальності підприємства. 
Оцінювання ефективності соціальної відповідальності Стратегічні напрями 
розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

11. 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. Редькіна О.С. – К.: ТОВ «Фарбований лис», 
2011. – 480 с. 

2. Корпоративна соціальна відповідальність : підручник / О. Гирик, О. Денис, 
О. Дубовик та ін. ; за заг. ред. Т.С. Смовженко, А.Я. Кузнєцової. – К. : УБС НБУ, 
2009. – 258 с.  

3. Корпоративна соціальна відповідальність: модель і управлінські практики: 
підручник для ВУЗів / М.А. Саприкіна, М.А. Саєнсус, Г.А. Місько та ні. – К. : ТОВ 
«Фарбований лис», 2011. – 690 с.  

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


