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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма
обов’язкової
навчальної
дисципліни
«Соціальна
відповідальність» складена відповідно до освітньої програми другого
(магістерського) рівня освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа
та страхування, спеціалізація Фінансова безпека та фінансові розслідування.
Предметом дисципліни «Соціальна відповідальність» теоретикометодологічні, методичні та організаційно-економічні аспекти формування і
розвитку соціальної відповідальності. Вивчення дисципліни «Соціальна
відповідальність» передбачає ознайомлення студентів-магістрів із основними
теоріями та розмаїттям проблем сучасних світової економіки та бізнесу в
аспекті їх відповідальності перед людиною та суспільством.
Концепція корпоративної соціальної відповідальності це свого роду
«мікроекономічний» рівень концепції сталого розвитку. Вона розглядається як
модель управління корпорацією, яка охоплює її економічну, соціальну та
екологічну діяльність, оптимізує ризики та використовує можливості в цих
трьох сферах свого розвитку. Корпоративна соціальна відповідальність
асоціюється з створенням вартості, екологічним менеджментом та управлінням
людським капіталом.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Соціальна
відповідальність» тісно пов’язана з наступними дисциплінами – «Політична
економія»,
«Економіка
праці
та
соціально-трудові
відносини»,
«Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Економіка
підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент», «Регіональна економіка» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку.
Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави, суспільства.
Тема
3.
Організаційно-економічне
забезпечення
управління
корпоративною соціальною відповідальністю.
Тема 4. Формування відносин роботодавців з працівниками на засадах
соціальної відповідальності.
Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на
засадах соціальної відповідальності.
Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності.
Тема 7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної
відповідальності.
Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності.
Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності.
Тема 10. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в
Україні.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання дисципліни «Соціальна відповідальність» є
формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної
відповідальності і відповідних професійних компетенцій.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна
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відповідальність» вивчення теоретичних положень і практики взаємодії
держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як
умови стійкого розвитку суспільства.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
–
основний зміст усіх розділів навчальної програми; оволодіти
сучасним соціально-економічним способом мислення щодо осмислення
сучасних світу та людини; мати базові уявлення про основи сучасного
соціально знання, що сприятиме розвитку загальної культури й соціалізації
особистості; розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та
життєдіяльності людини у ньому;
–
концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності;
сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні соціальної
відповідальності;
–
особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів
соціального розвитку;
–
місце соціальної відповідальності в управлінні організацією;
–
нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності;
–
моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення
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 нормативноправове регулювання;
–
сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів
соціальної звітності;
вміти:
–
формувати механізм управління корпоративною соціальною
відповідальністю;
–
збирати й оцінювати інформацію з корпоративної соціальної
відповідальності для прийняття рішень і формування пропозицій до програм
розвитку організації;
–
ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених
сторін організації з позицій концепції корпоративної соціальної
відповідальності;
–
формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на
засадах соціальної відповідальності;
–
формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на
засадах корпоративної соціальної відповідальності;
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–
визначати напрями активізації індивідуальної та колективної
екологічної відповідальності;
–
посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного
розвитку через соціальне партнерство;
–
здійснювати моніторинг корпоративної соціальної відповідальності;
–
оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності;
–
аналізувати соціальну звітність організації і готувати необхідну
інформацію для її формування;
–
узагальнювати матеріали аналізу для формування пропозицій щодо
удосконалення програм корпоративної соціальної відповідальності;
–
розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник
підвищення конкурентоспроможності;
–
застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських
рішень;
–
розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних професій;
–
застосовувати набуті знання з проблематики соціальної
відповідальності при аналізі наявного стану соціально-економічних реалій
сучасного світу й перспектив його розвитку, при аналізі нагальних проблем
сьогодення; будувати універсальну макромодель соціальної дійсності навколо
людини, що є суб’єктом сучасних суспільної діяльності та особистого життя;
–
досліджувати соціальні явища, використовувати теорію та практику
соціальної відповідальності, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього
та внутрішнього світу людини; опрацьовувати різноманітні джерела інформації,
формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
–
творчо використовувати знання з проблематики соціальної
відповідальності у своїй матеріально-практичній та духовній життєдіяльності,
грамотно формувати та формулювати власну думку з будь-яких світоглядних
питань, впевнено й аргументовано захищати власну позицію.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредити
ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку
«Соціальна відповідальність» як категорія сучасного соціального знання.
Концепція стійкого розвитку та концепція корпоративної стійкості. Сутність
суспільного руху за соціальну відповідальність. Концептуальні основи розвитку
соціальної відповідальності. Сутність, види, категорії, еволюція, концепції,
моделі та рівні соціальної відповідальності. Стратегія соціально відповідальної
поведінки у ринковому середовищі. Особливості соціальної відповідальності
різних суб’єктів суспільного розвитку: соціальна відповідальність людини,
держави, суспільства. Правова та позаправова соціальна відповідальність.
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Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави, суспільства
Історія розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та
визначення КСВ. Розмаїття підходів щодо змісту КСВ. КСВ у системі
соціальних функцій підприємництва. Концепція КСВ. Види КСВ. Рівні
застосування КСВ. Основні напрямки КСВ. Основні принципи КСВ. Переваги
КСВ для бізнесу. Моделі КСВ бізнесу і становлення різних типів корпоративної
культури. Соціальна відповідальність корпорацій як інструмент конкурентної
боротьби. Форми та сфери участі організацій в КСВ. Принципи чесної
конкуренції, етичної поведінки компаній щодо партнерів та соціально
відповідального маркетингу.
Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення управління
корпоративною соціальною відповідальністю
Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною
соціальною відповідальністю. Механізми управління КСВ. Внутрішня та
зовнішня соціальна відповідальність організації. Фінансовий та нефінансовий
сектори КСВ. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на
засадах соціальної відповідальності. Формування відносин роботодавців із
працівниками на засадах соціальної відповідальності.
Тема 4. Формування відносин роботодавців з працівниками на
засадах соціальної відповідальності
Збалансування інтересів роботодавців та найманих працівників.
Створення стабільних умов розвитку трудових відносин. Максимізація
корисності найманих працівників. Права людини і ведення бізнесу. Роль
департаменту людськими ресурсами в інтегруванні соціальної відповідальності
в організацію. Відповідність основним правам і свободам людини на
підприємстві. Конвенції Міжнародної організації праці. Закони України щодо
професійних спілок. Глобальні принципи Саллівана. Ініціативи з прав людини
Глобального Договору ООН.
Соціально відповідальний роботодавець. Економічний ефект від
партнерських відносин між роботодавцями та працівниками. Моніторинг
лояльності працівників. Мотивації та зобов’язання співробітників. Організація
тренінгів на робочому місці. Кар’єрне зростання. Компенсації та стимулюючи
програми. Етика і корпоративні цінності.
Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на
засадах соціальної відповідальності
Взаємодія зі стейкхолдерами як основний принцип соціальної
відповідальності. Поняття та види стейкхолдерів. Європейський досвід.
Визначення стейкхолдерів компанії. Карта та матриця стейкхолдерів. Оцінка
діалогу за стейкхолдерами. Державна політика як основа формування простору
взаємодії держави, суспільства й бізнесу.
Основне втримування й напрямки державної політики. Формування й
проблеми реалізації державної економічної політики. Основні напрямки
державної соціальної політики. Формування й проблеми реалізації соціальної
відповідальності держави.
Втручання влади в діяльність компанії: вітчизняний і закордонний досвід.
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Конфлікти суспільства й бізнесу, влади й бізнесу. Тенденція розвитку
особистих зв'язків, лобізм, корупція. Лобізм як об'єкт корпоративного
керування. Корупція як елемент реальної дійсності.
Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності
Стан довкілля як глобальна проблема. Масштаб екологічний проблем.
Економічні та соціальні прояви екологічних проблем. Міжнародні ініціативи із
навколишнього середовища. Міжнародний стандарт ISO 14000. Міжнародний і
український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності.
Екологічна відповідальність як складова соціальної відповідальності. Основні
принципи і напрямки соціальної відповідальності у сфері захисту довкілля.
Першорядне вирішення екологічних проблем. Програми з контролю
забруднення та захисту довкілля, збереження природних ресурсів, дотримання
екологічних стандартів тощо. Міжнародні документи щодо навколишнього
середовища та стандарти екологічного менеджменту.
Законодавство України про охорону довкілля. Стратегія національної
екологічної політики України на період до 2020 року. Основні принципи
охорони навколишнього природного середовища. Пріоритетність вимог
екологічної безпеки. Водний, Лісовий та Земельний кодекси.
Тема 7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної
відповідальності
Соціальна відповідальність як фактор стійкого розвитку підприємства,
інструмент управління ризиками та засіб підвищення ефективності управління.
Довгострокові вклади в соціально-економічний розвиток територій.
Відповідальність
за
збереження
довкілля.
Відповідальність
перед
співробітниками та іншими стейкхолдерами.
Декларація соціального партнерства. Відносини з місцевими громадами.
Принципи взаємовигідного співробітництва. Співпраця з органами влади та
іншими
стейкхолдерами.
Розробка
соціальних
програм.
Оцінка
результативності соціального партнерства.
Створення соціально сприятливого середовища. Прозорість ведення
бізнесу. Легітимність форм власності. Позитивний економічний і соціальний
вплив підприємства на суспільство. Обговорення важких запитань. Ефективні
форми взаємодії із зацікавленими сторонами й групами впливу.
Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності
Значення та зміст моніторингу соціальної відповідальності. Алгоритм
моніторингу корпоративної соціальної відповідальності. Розроблення бази
власних стандартів. Фіксація параметрів корпоративної соціальної
відповідальності. Виявлення реальних досягнень. Популяризація досягнень в
сфері соціальної відповідальності підприємства.
Параметри моніторингу соціальної відповідальності. Ключові індикатори
та поняття поточного становища соціальної відповідальності на підприємстві.
Основні напрями корпоративної соціальної відповідальності. Відповідальність
кожного як корпоративного громадянина. Відповідальність перед
співробітниками. Відповідальна ділова практика. Відповідальність перед
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громадою. Комплексна система соціальної відповідальності. Стратегічні
ініціативи. Публічна активність. Експертне позиціювання. Просування
соціальної відповідальності.
Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності
Значення та зміст оцінювання ефективності соціальної відповідальності.
Бюджет програми соціальної відповідальності. Відмінність оцінювання
ефективності соціальної відповідальності від оцінювання ефективності
фінансових проектів та інвестування. Волонтерські проекти та їх ефективність.
Методики оцінювання соціальної відповідальності. Індикатори
оцінювання соціальної відповідальності. Система управління та оцінки
Лондонської бенчмаркінгової групи (LBG). Збалансована система показників
по соціальної відповідальності. Розрахунок соціального ефекту від інвестицій.
Ключові показники ефективності соціальної відповідальності. Досвід
світових компаній та Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку. Матриця
можливих показників при моніторингу та оцінці соціальної відповідальності
компаній в Україні.
Тема 10. Стратегічні напрями розвитку
соціальної відповідальності в Україні
Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в
Україні. Терміни і поняття, що використовуються у Концепції. Характеристика
і аналіз проблеми, на розв’язання якої спрямована Стратегія. Мета і завдання
Стратегії. Обґрунтування доцільності розроблення і реалізації Стратегії на
основі зарубіжного та вітчизняного досвіду. Внутрішній контекст розвитку
соціальної відповідальності в Україні. Цілі, досягненню яких присвячена
Стратегія. Зовнішній контекст розвитку соціальної відповідальності в Україні.
Складові розвитку соціальної відповідальності в Україні. Організаційні та
нормативні умови розвитку соціальної відповідальності. Розвиток можливостей
та компетенцій бізнес-організацій для підтримки їх у реалізації соціальної
відповідальності. Підвищення обізнаності щодо соціальної відповідальності
серед різних груп заінтересованих осіб. Очікувані результати реалізації
Стратегії. Короткострокові результати (до трьох років з моменту затвердження
Стратегії). Довгострокові результати. Фінансування реалізації Стратегії. Термін
виконання Стратегії.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна література:
1.
О.О. Охріменко, Т.В. Іванова Соціальна відповідальність: навч.
посібник К.:НТУУ «КПІ», 2015. – 180с.
2.
В.К. Грищук Соціальна відповідальність : навч. посіб. Львів :
ЛьвДУВС, 2012. - 152 с.
3.
О.І.
Гарасимів
Філософсько-правовий
аспект
соціальної
відповідальності в діяльності органів внутрішніх справ : монографія Львів :
ЛьвДУВС, 2012. - 188 с.
4.
В.К. Грищук
Філософсько-правове розуміння відповідальності
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людини : монографія Хмельницький : Хмельн. ун-т упр. та права, 2012. - 736
с.
5.
В.М. Діденко Менеджмент : підручник К. : Кондор, 2008. - 584 с.
6.
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Правова
держава : щорічник наук. праць / редкол.: Ю.С.Шемшученко (гол. ред.) та ін.К.
: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 1992- . 2009. Вип.20 - 2009. - 584
с.
7.
О.В. Носова, В.К. Васенко, О.М. Литвинов та ін.; за заг. ред. О.В.
Національна економіка : підручник К. : Центр учб. літ., 2013. - 512 с.
8.
Е.В. Рудинская, С.А. Яромич -Корпоративный менеджмент : учеб.
пособие К. : КНТ: Эльга-Н, 2008. - 414 с.
9.
В.І. Франчук Корпоративна безпека: теоретичні засади :
монографіяЛьвів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009. - 176 с.
10. В.І. Франчук Теорія безпеки соціальних систем : підручник Львів :
ЛьвДУВС, 2016. - 215 с.
11.
О.В. Димченко та ін. Економічні проблеми та перспективи розвитку
житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали V міжнар.
наук.-практ. конф. (Харків, 24-26 трав. 2017 р.) Харків : ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова, 2017. - 182 с.
Допоміжна література:
1.
Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності /
[Лазоренко О., Колишко Р. та ін.] – К.: Вид-во „Енергія”, 2008. – 96 с.
2.
Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и
управлении компаниями / Баффетт У. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 268 с.
3.
Белявська К.С. Соціальна відповідальність бізнесу: еволюція
поглядів на проблему / К.С.Белявська // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. –
2011. – №1. – С.228-234.
4.
Бизнес и общество: выгодное партнерство / Под общ. ред.
А.А.Нещадина. – Москва: Вершина, 2006. – 256 с.
5.
Благов Ю.Е. Бизнес и общество: новая парадигма исследований.
Рецензия на книгу: Post J.E., Preston L.E., Sachs S. Redefining the Corporation:
Stakeholder Management and Organizational Wealth. Stanford University Press:
Stanford, 2002 / Ю.Е.Благов // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 2.
– С.151-159.
6.
Благов
Ю.Е.
Концепция
корпоративной
социальной
ответственности и стратегическое управление / Ю.Е.Благов // Российский
журнал менеджмента. – 2004. – № 3. – С.17-34.
7.
Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи
розвитку (за результатами соціологічного дослідження) / Автори:
[О.В.Безпалько, Ю.М.Галустян, А.В.Гулевська-Черниш, Г.М.Лактіонова,
Л.Б.Магдюк, Д.В.Непочатова, Л.М.Паливода, Г.О.Притиск]; за заг. ред.
А.В.Гулевської-Черниш. – К.: Книга плюс, 2008. – 120 с.
8.
Блинов А.О., Шапкин И.Н. Предпринимательство на пороге
третьего тысячелетия / А.О.Блинов, И.Н.Шапкин. – М.: МАЭП, ИИК «Калита»,
2000. – 152 с.
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9.
Богма Ю.К. Якісне дослідження методів впровадження соціальної
відповідальності бізнесу в Україні / Ю.К.Бегма, О.Ю.Вінніков, О.І.Редько. – К.:
2006.
10. Брэдгард Т. Социальная ответственность бизнеса между
государственной политикой и политикой предприятий / Т.Брэдгард // SPERO. –
2005. – №2. – С.50-70.
11. Бутко М. Генезис соціальної відповідальності бізнесу та її
становлення в Україні / М.Бутко, М.Мурашко // Економіка України. – 2009. –
№7(572). – С.74-85.
12. Бутова Т.В. Власть и бизнес в современном обществе: монография /
Т.В.Бутова, М.В.Ерхова. – М.: Маросейка, 2007. – 192 с.
13. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы / Виссема X. –
М.: Инфра-М, 1996.
14. Виханский О.С. Менеджмент: человек, стратегия, организация,
процесс / Виханский О.С., Наумов А.И. –- М: Экономика, 1995.
15. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? /
Воробей В. // Києво-Могилянська Бізнес Студія. – 2005. – № 10. – С. 25-36.
16. Галушка З.І. Соціальна відповідальність як функція держави у
сучасній економіці: необхідність, межі, завдання / З.І.Галушка // Вісник НБУ. –
2008. – № 3. – С.31-36.
17. Герет Т. М. Етика бізнесу: Пер. з англ. / Герет Т. М., Клоноскі Р.
Дж. – К.: Основи, 1997. – 214 с.
18. Герчикова Н.Й. Деловая этика и регулирование международной
коммерческой практики / Герчикова Н.Й. – М.: Консалт-Банкир, 1998.
19. Гизатулин
А.В.
Корпоративное
управление,
социальная
ответственность и финансовая эффективность компании / А.В.Гизатулин //
Российский журнал менеджмента. – 2007. – Том 5, № 1. – С.35-66.
20. Грішнова О.А. Екологічний вектор соціальної відповідальності /
Грішнова О.А., Думанська В.П. – Экономика и управление. – 2001. – № 3. – С.
32-41.
21. Грицина Л.А. Еволюція та формування концепції корпоративної
соціальної відповідальності підприємств / Грицина Л.А. – Хмельницький
національний університет [http://www.rusnauka.com/5._NTSB_2007/Economics/
20157.doc.htm.
22. Грицина Л.А. Вибір системи оцінки стану корпоративної соціальної
відповідальності для машинобудівних підприємств Хмельницької області /
Л.А.Грицина // Наука й економіка. – 2009. – № 1 (13). – С.93-97.
23. Гугніна Т. Етичні засади підприємництва / Гугніна Т. // Вісник
Української академії державного управління при Президентові України. – 1999.
– № 3, с. 7.
24. Дениелс Джон Д. Международный бизнес: внешняя среда и
деловые операции. Пер. с англ. / Дениелс Джон Д., Радеба Ли Х. – М.: Дело
Лтд, 1994.
25. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття
рішень. Пер. з англ./ Дерлоу Д. – К.: Всесвіт, 2001.
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26. Джеймс А.Ф. Вступ у бізнес / Джеймс А.Ф., Стонер Едвін Г. Долан.
– К.: 2000.
27. Дмитриева Е. Корпоративная социальная отчетность [Электронный
ресурс] / Е.Дмитриева. – Режим доступа: http://www.dv-reclama.ru/?p_id=2836.
28. Жаліло Я.А. Економічний діалог: партнерство заради прогресу /
Жаліло Я.А., Акімова І.М., Ляпін Д.В. – К.: МСД, 2007. – 123 с.
29. Зінченко А.Г. Соціальна відповідальність в Україні: погляди різни
стейкхолдерів. Регіон. аспект / Зінченко А.Г., Саприкіна М.А. – К.: Фонд
«Східна Європа», 2008. – 60 с.
30. Іщенко М.П. Людинознавча компетентність керівника, менеджера,
спеціаліста: Монографія / Іщенко М.П., Руденко І.І. – Черкаси: Відлуння-Плюс,
2003.
31. Каптерев А. Смысл и выгоды социальной ответственности
[Электронный
ресурс]
/
А.Каптерев.
–
Режим
доступа:
http://www.prompolit.ru/159672.
32. Кер Дж. Р. Канадский поход к корпоративной социальной
ответственности (КСО) / Джон Р. Кер // Бизнес и общество. – 2004. – № 4-5 (2324). – С.28-30.
33. Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика /
Кинг У., Клиланд Д. – М.: Прогресс, 1982.
34. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності /
Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. – К: Фінансист, 2000.
35. Китчин Т. Корпоративная социальная ответственность: в фокусе
бренд / Т.Китчин // Менеджмент сегодня. – 2003. – № 5. – С.21-30.
36. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /
[А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М.
Колота. — К. : КНЕУ, 2014. — 552 с.
37. Коник Д.Л., Олійник М.В., Привалов Ю.О. Соціальна
відповідальність бізнесу в Україні: Матеріали експертного дослідження / НАН
України; Ін-т соціології; Фонд «Інтелектуальна перспектива»; Представництво
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) / Ю.Саєнко (відп. ред.). – К.: Батискаф, 2002.
– 72 с.
38. Корпоративна соціальна відповідальність : підручник / О. Гирик, О.
Денис, О. Дубовик та ін. ; за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. 56 Т. С.
Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової. – К. : УБС НБУ, 2009. –
258 с.
39. Корпоративна соціальна відповідальність: модель і управлінські
практики: підручник для ВУЗів / М. А. Саприкіна, М. А. Саєнсус, Г. А. Мі-сько
та ні. – К. : Вид. "Фабований лист", 2011. – 690 с. Мескон М.Х. Основы
менеджмента. Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.:
„Дело”, 2003. – 703 с.
40. Корпоративная социальная ответственность: управленческий
аспект: монография / Под общ. ред. И.Ю.Беляевой, М.А.Эскиндарова. – М.:
КНОРУС, 2008. – 504 с.
41. Корпоративная социальная ответственность бизнеса. Экспертная
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оценка и практика в Украине (коллектив авторов). – К.: ТЭФ ОЛБИ, 2008. –
160 с.
42. Костин А. В русле мировой тенденции – от благотворительности к
социальной ответственности / А.В.Костин // Большой бизнес. – 2005. – № 3. –
С.43-48.
43. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити
якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. Пер. з англ. / Котлер
Ф., Лі Н. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.
44. Котлубинский А. Социальная ответственность бизнеса как форма
социального партнерства [Электронный ресурс] / А.Котлубинский. – Режим
доступа: http://www.ossp.ru/social/prijects.
45. Кричевский Н.А. Корпоративная социальная ответственность /
Н.А.Кричевский, С.Ф.Гончаров. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2007. – 216 с.
46. Курбан А. Теория и практика социальной корпоративной
ответственности [Электронный ресурс] / А.Курбан. – Режим доступа:
http://www.profil-ua.com/tomorrow/67/1446/.
47. Лаптева Л.Г. Социальная ответственность бизнеса. Корпоративная
отчетность — новый фактор взаимодействия бизнеса и общества: Сб. ст.,
лекций и выступлений / Лаптева Л.Г. — М.: ЗАО Финансовый издательский
дом «Деловой экспресс», 2004. – 310 с.
48. Либоракина М. Социально ответственный бизнес: Глобальные
тенденции и опыт стран СНГ: Пер. с англ. / Либоракина М. – М.: Фонд
«Институт экономики города», 2001. – 114 с.
49. Лебедева И.П. Японские корпорации: стратегия развития / Лебедева
И.П. – М.: Экономика, 1995.
50. Ляховецкая Е. Социально-ответственный бизнес: за и против
[Электронный
ресурс]
/
Е.Ляховецкая.
–
Режим
доступа:
http://consultant.berator.ru/article/71.
51. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе / Льюис
Р.Д. – М., 1999.
52. Майрер П. Культура бизнеса / Майрер П. // Проблемы теории и
практики управления. – 2001. – № 4.
53. Маковоз О.С. Корпоративна культура як складова управління
підприємством / Вісник Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 10. – Кам’янець-Подільський:
ФОП Сисин Я.І., 2015. – с. 187-192.
54. Маковоз О.С. Корпоративна соціальна відповідальність як елемент
безпеки підприємств / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні тенденції та актуальні питання соціально-економічного розвитку
підприємств». Тези доповідей. Частина 1. – Харків: ХНУБА., 2013. – с. 219-224.
55. Маковоз О.С. Корпоративна соціальна відповідальність як
стратегічна мета розвитку суб’єктів господарювання та держави Розділ 4.8Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства:
монографія: в 2 т. / За заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ»,
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2013. – Т. 1. – 315-323 с.
56. Маковоз О.С. Роль корпоративного управління в безпеці банку /
Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.практ. інтернет-конф. «Актуальні питання безпеки фінансової системи
держави» (м. Харків, 21 лют. 2014 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр..
справ. – Х. : Ніканова, 2014. – с. 193-196.
57. Маковоз О. С.
Формирование института корпоративной
социальной ответственности / Научные труды Донецкого национального
технического университета. Серия: экономическая. № 3 (45) – 2013.- с. 179 184.
58. Маковоз О.С. Формування системи корпоративної безпеки
підприємства/ Науковий вісник Ужгородського університету. Серія
«Економіка». Випуск 2(39) Частина 1. – Ужгород, 2013. – с. 160-163.
59. Маковоз О.С. Формування корпоративних інститутів у
пострадянських країнах / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія
«Економіка». Випуск 35 (Частина 1). – Ужгород, 2012. – с. 137-140.
60. Маковоз О.С. Управління системою корпоративної відповідальності
/ Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах: Матеріали ІІ-ї
всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 березня 2013 року. –
Мукачево: Мукачевський державний унівесристет, 2013. – с. 70-72.
61. Мельник С.В. Соціальна відповідальність бізнесу як складова
соціальної політики України / С.В.Мельник // Економіка та держава. – 2007. –
№ 5. – С. 72.
62. Носова О.В., Маковоз О.С. Соціальна відповідальність влади,
бізнесу, громадян : Розділ 1. Роль інституту корпоративної соціальної
відповідальності в корпоративному управлінні України / монографія : у 2-х т. /
за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ,
2014. – Т.1. – с. 536-544.
63. Носова О.В., Маковоз О.С. Стратегічний підхід до корпоративної
соціальної відповідальності /«Теорія та практика управління економічним
розвитком»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2224 листопада 2012 року). – В 3 т. – Т.І. – Донецьк: ООО «Фирма «Друк-Инфо»»,
2012. – с. 96-98.
64. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування
корпоративної соціальної політики: [монографія] / О.М.Петроє. – К.: Центр
учбової літератури, 2008. – 152 с.
65. Раціональні ділові норми і корпоративна практика. Деякі принципи.
Мат-ли семінару "Раціональні ділові норми і корпоративна практика" (Лондон,
13.04.1997 р.) (вересень 1997 р.).
66. Сиваева Т. Факторы формирования социальной ответственности
бизнеса / Сиваева Т. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2002. – 42 с.
67. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та
держави: Національна доповідь / За заг. ред. В.М.Гейця, А.І.Даниленка,
М.Г.Жулинського, Е.М.Лібанової, О.С.Онищенка. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687
с.
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68. Стратегія корпоративної безпеки підприємства Маковоз О.С.
«Правовое регулювання економічної безпеки України в умовах євроінтеграції»
: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 21 лют. 2013 р.) / МВС
України, Харк. нац.. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013. – с. 173-177.
69. Теория государства и права: Учебн. для вузов / Под ред. проф.
В.М.Корельского, В.Д.Перевалова. – М.: НОРМА, 2002.
70. Ткаченко Л.Г. Соціальна відповідальність підприємця у вимірах
масової свідомості / Ткаченко Л.Г. // Соціальна перспектива і регіональний
розвиток: зб. наук. пр. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С. 64-70.
71. Файдор М. Ответственность бизнеса / Файдор М. // Деловой. – 2008.
– №5. – С. 66-69.
72. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к
процветанию. Пер. с англ. / Френсис Фукуяма. – М.: АСТ, 2006. – 730 с.
інформаційні ресурси в Інтернеті
1.
Глобальний договір ООН (UN Global Compact, 2000)
www.globalcompact.org.ua
2.
Державний комітет статистики України / Режим доступу:
[http://www.ukrstat.gov.ua]
3.
Державна фіскальна служба України / Режим доступу:
[http://www.sts.gov.ua]
4.
Міжнародний стандарт ISO 26000 «Керівництво з соціальної
відповідальності»:
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/social_responsibility.ht
m.
5.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України / Режим
доступу:
[ http://www.me.gov.ua]
6.
Національний
банк
України
/
Режим
доступу:
[http://www.bank.gov.ua]
7.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / Режим
доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/]
8.
Система стандартів екологічного менеджменту. – Режим доступу:
http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/.
9.
Соціальна відповідальність бізнесу. –
Режим доступу:
http://knowledge.allbest.ru/economy/.
10. Соціальна відповідальність бізнесу: Центр перспективних
соціальних досліджень НАНУ. – Режим доступу: http://cpsr.org.ua/index.php.
11. Соціально відповідальний бізнес в Україні. – Режим доступу:
http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf.
12. Урядовий портал / Режим доступу: [http://www.kmu.gov.ua]
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання для підсумкового контролю (екзамену):
1. Визначте поняття сталого розвитку.
2. Охарактеризуйте принципи концепції сталого розвитку.
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3. Сформулюйте економічну, соціальну та екологічну складові сталого
розвитку.
4. Чому у концепції сталого розвитку такою важливою є екологічна складова?
5. Визначте поняття соціальної відповідальності.
6. Які основні міжнародні стандарти лежать в основі поняття соціальної
відповідальності?
7. Визначте історичні аспекти соціальної відповідальності в світі та Україні.
8. Проаналізуйте поняття соціального партнерства.
9. Які інститути громадянського суспільства є задіяними в соціальному
партнерстві?
10. В чому полягає дія механізму взаємодії держави та бізнесу?
11. В чому полягає дія механізму взаємодії держави та суспільства?
12. В чому полягає дія механізму взаємодії бізнесу та суспільства?
13. Що дає конкретній особі стале соціальне зростання?
14. Проаналізуйте причини значного впливу соціальних чинників на
економічну діяльність підприємства?
15. Які об’єднання, організації або особи належать до основних економічних
агентів соціальної відповідальності?
16. На яких принципах заснована взаємодія економічних агентів соціальної
відповідальності?
17. Проаналізуйте взаємодію підприємства з закордонними партнерами на
засадах соціальної відповідальності.
18. Розберіть значимість законів України з ефективного співробітництва
громадських об’єднань та органів влади.
19. В чому ви визначаєте прозорість та відкритість сучасної соціальної політики
в Україні.
20. Які напрями вітчизняної державної соціальної політики доцільно додали?
21. В чому полягає реалізація соціальної відповідальності держави?
22. Сформулюйте основні проблеми реалізації соціальної відповідальності
держави в Україні.
23. В чому полягає реалізація соціальної відповідальності бізнесу?
24. Сформулюйте основні проблеми реалізації соціальної відповідальності
бізнесу в Україні.
25. В чому полягає реалізація соціальної відповідальності громади?
26. Сформулюйте основні проблеми реалізації соціальної відповідальності
громади в Україні.
27. В чому полягає соціально відповідальне громадянство?
28. Можна лі сформулювати поняття соціально відповідального громадянства в
Україні? Обґрунтуйте відповідь
29. В чому полягають функціональні обов’язки, права і відповідальність на
підприємстві с позиції соціальної відповідальності?
30. Чим відрізняються функціональні обов’язки, права і відповідальність на
підприємстві, яке приймає концепцію соціальної відповідальності та на
підприємстві, яке не враховує в своєї господарчої діяльності соціальну
відповідальність?
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31. Чи є якісь привілеї на соціально відповідальному підприємстві для
найманих працівників? Якщо є, то в чому вони полягають?
32. На яких принципах створюється система оптимального розподілу
функціональних обов’язків, прав і відповідальності на соціально
відповідальному підприємстві?
33. Яким чином і хто може оцінити результативність втілення концепції
соціальної відповідальності на підприємстві?
34. Як впливає втілення концепції соціальної відповідальності на підприємстві
на умови праці найманих співробітників?
35. Чим пояснюється позитивний вплив втілення програм соціально-го
інвестування на соціально відповідальному підприємстві?
36. Наскільки довгим та трудомістким є процес інтеграції соціальної
відповідальності у функції структурних підрозділів підприємства?
37. Чи обов'язково підприємству вдосконалювати практики соціальної
відповідальності на підприємстві?
38. Хто і як контролює реалізацію соціальних програм на підприємстві?
39. Чи є потреби в навчанні співробітників у разі втілення концепції соціальної
відповідальності?
40. Хто займається та за які кошти проходить навчання співробітників у разі
втілення концепції соціальної відповідальності?
41. Яким чином проводяться розрахунки корисності від навчання
співробітників у разі втілення концепції соціальної відповідальності?
42. В чому полягає корисність найманих працівників?
43. Як максимізувати корисність найманих працівників, втілюючи соціальну
відповідальність на підприємстві?
44. До яких методів звертаються менеджери з соціальної відповідальності і на
підприємстві для збалансування інтересів роботодавців та найманих
працівників? Поясніть дію цих методів на прикладах.
45. Що ви знаєте при міжнародні документи, що стосуються встановлення прав
людини?
47. Поясніть роль департаменту людськими ресурсами в інтегруванні
соціальної відповідальності в організацію.
48. Наведіть Закони України щодо професійних спілок.
49. Як Закони України щодо професійних спілок пов'язано з соціальної
відповідальністю на підприємстві?
50. Охарактеризуйте дію принципів Саллівана.
51. Поясніть виникнення економічного ефекту від партнерських відносин між
роботодавцями та найманими працівниками.
52. Що означає поняття «соціально відповідальний роботодавець»?
53. У чому полягає моніторинг лояльності найманих працівників? З якою
періодичністю він проводиться?
54. У чому корисність проведення тренінгів на робочому місці?
55. Як змінюються зобов’язання співробітників у разі втілення на підприємстві
концепції соціальної відповідальності?
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56. З чого складається поняття етики бізнесу та як воно співвідноситься з
концепцією соціальної відповідальності?
57. Виділіть основні групи заінтересованих сторін на підприємстві.
58. Дайте характеристику основному міжнародному стандарту, що визначає
правила і принципи роботи зі стейкхолдерами.
59. Перечисліть основні завдання аналізу стейкхолдерів.
60. На яких принципах будується «матриця стейкхолдерів»?
61. За допомогою яких засобів наочно відображаються різні відносини зі
стейкхолдерами?
62. Визначте організацію процесу комунікації щодо соціальних та екологічних
проблем.
63. Визначте поняття діалогу за стейкхолдерами та наведіть приклади
використання цього інструменту.
64. Наведіть індикатори необхідності діалогу зі стейкхолдерами.
65. Наведіть принципи, за якими формується державна соціально-екологічноекономічна політика.
66. Які проблеми реалізації державної економічної політики найбільше
впливають на соціальну відповідальність держави?
67. Чи відписує принципам соціальної відповідальності втручання влади в
діяльність компаній? Поясніть відповідь за допомогою прикладів.
68. З чого складаються основні конфлікти суспільства і бізнесу? Як їх
вирішувати? Хто цим займається та чиї інтереси є найбільш важливими?
69. Поясніть поняття лобізму. Наведіть приклади.
70. Дайте характеристику міжнародним стандартам із навколишнього
середовища.
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