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3. Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять
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Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку.
Семінарське заняття: Соціальна відповідальність як чинник стійкого
розвитку.
Навчальна мета заняття: закріпити знання стосовно сутності соціальної
відповідальності, історичних етапів та передумов виникнення соціальної
відповідальності бізнесу; вивчити концепції «корпоративного егоїзму»,
«корпоратив-ного альтруїзму» та «розумного егоїзму».
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1. Еволюція розвитку теорії соціальної відповідальності.
2. Історія розвитку корпоративної соціальної відповідальності.
3. Суть і значення корпоративної соціальної відповідальності
Методичні вказівки:
1. Визначте поняття сталого розвитку.
2. Означте принципи концепції сталого розвитку.
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. Чому соціальні чинники так потужно впливають на економічну
діяльність підприємства?
Теми рефератів
1. Сутність соціальної відповідальності.
2. Суб’єкти та об’єкти соціальної відповідальності.
Література: 2, с. 7-21; 5, с. 4-45.

Практичне заняття: Тема 2. Соціальна відповідальність людини,
держави, суспільства
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Навчальна мета заняття: опанувати філософію та концепції загального
управління якістю, сутність та принципи документів, що забезпечують реалізацію
соціальної відповідальності на рівні підприємства та регіону: стратегія соціальної
відпові-дальності
підприємства,
стандарт
«соціальної
відповідності»
підприємства, стратегія соціального розвитку регіону, політика підтримки
підприємств у сфері соціальної відповідальності.
Кількість годин: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:

1.
Проблеми та умови формування і реалізації соціальної відповідальності
держави, людини та суспільства.
2.
Соціальна політика як основа формування ефективної взаємодії держави,
суспільства, бізнесу і особистості.
3.
Регіональна політика держави к контексті реалізації загально-державної
політики соціальної відповідальності.
Теми рефератів
1. Реалізація концепції соціального розвитку на засадах соціальної
відповідальності.
2. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку.
Література: 2, с. 21-38; 5, с. 46-89.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.

Дайте визначення понять: соціальна відповідальність особистості, пряма
соціальна відповідальність, зворотна соціальна відповідальність, відкрита
соціальна відповідальність, прихована соціальна відповідальність, безпосередня
соціальна відповідальність, соціальний механізм контролю,
соціальна
відповідальність держави, соціальна держава, соціальна спрямованість держави,
державні соціальні стандарти, соціальна захищеність людини, соціальна
відповідальність державної служби,опосередкована соціальна відповідальність.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1.

Проблеми та умови формування і реалізації соціальної відповідальності
держави, людини та суспільства.

Накреслити схему: Соціальна відповідальність людини, держави, суспільства.
Дослідити: Яку роль відіграє СВ у взаєминах вищої освіти та бізнесу. Виконати
аналіз ринкової складової соціальних звітів трьох будь-яких банків України.
2.

Соціальна політика як основа формування ефективної взаємодії держави,
суспільства, бізнесу і особистості.

Базовим правовим документом, який регламентує права та обов’язки держави і
громадянина, є Конституція України. Вона визначає нашу країну суверенною і незалежною,
демократич-ною, соціальною та правовою державою (ст. 1), а людину, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпеку – найвищою соціальною цінністю.
Підкреслюється також, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а
утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним її обов’язком (ст. 3).
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Важливим для розуміння ролі соціальної відповідальності в управлінській діяльності, що має
сприяти всебічним процесам модернізації в Україні, є аналіз основних стратегічних і
програмних документів, які регламентують ці процеси сьогодні. На глобальному рівні
соціальна відповідальність окреслює пріоритети світового розвитку, людської цивілізації
завдяки міжнародним домовленостям щодо запровадження сталого розвитку (м. Ріо-деЖанейро, 1992 р., м. Йоганнесбург, 2002 р., м. Ріо-де-Жанейро, 2012 р.). Разом з тим світова
спільнота розробила систему стандартів та рекомендацій, реалізація яких сприяє
запровадженню сталого розвитку, а саме: стандарт ISO 14000 в галузі систем екологічного
менеджменту, GRI – рекомендації щодо звітності в галузі сталого розвитку, міжнародний
стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000, ISO 9001:2000 тощо.

3.

Регіональна політика держави к контексті реалізації загально-державної
політики соціальної відповідальності.

Процес формування соціальних стандартів та створення системи соціальних стандартів,
гарантій та нормативів розпочався в державі із прийняттям Закону України ―Про прожитковий
мінімум‖ (1999 р.) та Закону України ―Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії‖ (2000р.).
У Законі України ―Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії‖
дається визначення понять „державні соціальні стандарти‖ , „державні соціальні гарантії‖ ,
„прожитковий мінімум‖ , „соціальні норми і нормативи‖ , „нормативи витрат‖ . Принципами
формування державних соціальних стандартів і нормативів є: забезпечення визначених
Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій достатнього
життєвого рівня для кожного; законодавче встановлення найважливіших державних соціальних
стандартів і нормативів; диференційований за соціально-демографічними ознаками підхід до
визначення нормативів; наукове обґрунтування норм споживання та забезпечення та ін.
У зазначеному законі державні соціальні стандарти визначені як „встановлені законами,
іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі
яких визначаються рівні основних соціальних гарантій‖ . Закон також стверджує, що базовим
державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі
якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення,
житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я
та освіти.

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

1. Які об’єднання, організації або особи належать до основних економічних
агентів соціальної відповідальності?
2. На яких принципах заснована взаємодія економічних агентів соціальної
відповідальності?
3. Проаналізуйте взаємодію підприємства з закордонними партнерами на засадах
соціальної відповідальності.
4. Розберіть значимість законів України з ефективного співробітництва
громадських об’єднань та органів влади.
5. В чому ви визначаєте прозорість та відкритість сучасної соціальної політики в
Україні.
6. Які напрями вітчизняної державної соціальної політики іи б додали?
7. В чому полягає реалізація соціальної відповідальності держави?
8. Сформулюйте основні проблеми реалізації соціальної відпові-дальності
держави в Україні.
9. В чому полягає реалізація соціальної відповідальності бізнесу?
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10. Сформулюйте основні проблеми реалізації соціальної відповідальності бізнесу
в Україні.
11. В чому полягає реалізація соціальної відповідальності громади?
12. Сформулюйте основні проблеми реалізації соціальної відповідальності
громади в Україні.
13. В чому полягає соціально відповідальне громадянство?
14. Можна лі сформулювати поняття соціально відповідального громадянства в
Україні? Обґрунтуйте відповідь.
Тестові завдання:
1.
Основним суб’єктом соціальної політики є:
а) держава;

б) громадські об’єднання;
в) політичні партії.
Термін «соціальна держава» вперше з’явився в Конституції:
а) Німеччини;

2.

б) України;
в) Великобританії.
На конституційному рівні термін «соціальна держава» був закріплений вперше у:
а) 1949 р.;

3.

б) 1965 р.;
в) 1991 р.
Спеціальні кодекси із соціальних питань існують у:
а) Німеччині, Франції;

4.

б) Росії, Португалії;
в) Іспанії, Україні.
Соціальна держава - це:
а) тип організації державного і громадського життя, заснований на пріоритеті соціальних
цінностей, насамперед права людини на «гідне життя»;

5.

б) тип держави, основними ознаками якої є зв’язаність правом, верховенство закону, поділ
влади, правовий захист особи, юридична рівність громадянина і держави;
в) тип держави, що виходить з організації та функціонування державної влади на засадах
визнання народу її джерелом і носієм.
Практичну реалізацію основних положень соціальної державності здійснює головним
чином:
а) соціальна політика;

6.

б) гуманітарна політика;
в) інформаційна політика.
Позитивні якості КСВ для держави полягають у:
а) забезпеченні низьких конкурентних переваг;

7.

б) забезпеченні підвищення рівня життя громадян;

8
в) забезпеченні підвищення рівня життя окремих верст суспільства;
г) сприянні розбудови партнерства між приватним та державним секторами.
До основної функції соціальної держави належить:
а) створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток особистості;

8.

б) забезпечення верховенства закону і юридичної рівності громадянина і держави;
в) визнання права всіх громадян на участь у формуванні органів державної влади та контроль за
їхньою діяльністю.
Добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку держави — це:
а) етика бізнесу;

9.

б) культура управління;
в) соціальна відповідальність;
г) юридична відповідальність.

Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення управління
корпоративною соціальною відповідальністю
Семінарське заняття: Організаційно-економічне забезпечення управління
корпоративною соціальною відповідальністю
Навчальна мета заняття: визначити заходи щодо підвищення
характеристик етичності поведінки керівників та працівників, охарактеризувати
види етичних нормативів, розробити етичний кодекс для певного (обраного)
підприємства.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1. Формування складової корпоративної соціальної відповідальності у
відносинах із споживачами.
2. Організаційно-економічне забезпечення управління соціальною
відповідальністю
3. Міжнародні стандарти в галузі соціальної відповідальності
Методичні вказівки:
1. В чому полягають функціональні обов’язки, права і відповідальність на
підприємстві с позиції соціальної відповідальності?
2. 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?
3. Чи є якісь привілеї на соціально відповідальному підприємстві для
найманих працівників? Якщо є, то в чому вони полягають?
4. На яких принципах створюється система оптимального розподілу
функціональних обов’язків, прав і відповідальності на соціально відповідальному
підприємстві?
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5. Яким чином і хто може оцінити результативність втілення концепції
соціальної відповідальності на підприємстві?
6. Як впливає втілення концепції соціальної відповідальності на
підприємстві на умови праці найманих співробітників?
7. Чим пояснюється позитивний вплив втілення програм соціального
інвестування на соціально відповідальному підприємстві?
8. Наскільки довгим та трудомістким є процес інтеграції соціальної
відповідальності у у функції структурних підрозділів підприємства?
9. Чи обов'язково підприємству вдосконалювати практики соціальної
відповідальності на підприємстві?
10. Хто і як контролює реалізацію соціальних програм на підприємстві?
11. Чи є потреби в навчанні співробітників у разі втілення концепції
соціальної відповідальності?
12. Хто займається та за які кошти проходить навчання співробітників у разі
втілення концепції соціальної відповідальності?
13. Яким чином проводяться розрахунки корисності від навчання
співробітників у разі втілення концепції соціальної відповідальності?
Теми рефератів
1. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства.
2. Співвідношення категорій «свобода» і «відповідальність».
Література: 2, с. 32-57; 5, с. 198-253.
Практичне заняття: Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення
управління корпоративною соціальною відповідальністю.
Навчальна мета заняття: визначити заходи щодо підвищення характеристик
етичності поведінки керівників та працівників, охарактеризувати види етичних
нормативів, розробити етичний кодекс для певного (обраного) підприємства.
Кількість годин: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:

1 Сутність та специфіка корпоративної соціальної відповідальності .
2 Специфіка внутрішньої корпоративної стратегії.
3 Характеристика зовнішньої корпоративної соціальної відповідальності.
4 Реалізація корпоративної соціальної відповідальності.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.

1. Законспектувати: Здійснення соціальних програм та їх наслідки, економічні вигоди
СВ для бізнесу, основні показники оцінки вигід для бізнесу.
2. Дослідити роль Етичного Кодекс в сучасній організації.
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ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1 Сутність та специфіка корпоративної соціальної відповідальності

Заповніть таблиці 3.1., 3.2.
Таблиця 3.1
Ознака
порівняння

Порівняльна характеристика моделей СВ
Американська Європейська Японська (азійська)
модель
модель
модель

1
Специфіка СВ

2

3

4

Сфера застосування
Правове регулювання
Цільовий орієнтир
Зв’язок суб’єкта
господарювання із його
соціальними проектами
Роль держави в
регулюванні процесів СВ
Вид відповідальності
Відносини із зацікавленими
сторонами
Таблиця 3.2.
Основні риси моделей соціальної відповідальності
Модель

Позитивні риси

Негативні риси

Американська модель
—

Європейська модель
Японська
модель

—
—

(азійська)
—

2 Чинники впливу на внутрішню сферу корпоративного управління
Внутрішні елементи системи корпоративного управління залежать від:
1 Наявності ефективних норм та процедур взаємовідносин власників та їх впливу на
менеджмент підприємства. господарського товариства і не суперечать законодавчо визначеним
нормам.
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2 Особливостей об’єктів регулювання. Так, у невеликих господарських товариствах,
наприклад товариствах з обмеженою відповідальністю, де оптимальною є наявність лише
кількох власників, системи корпоративного управління значно відрізняються від системи
управління акціонерних товариств з великою кількістю власників. Специфіка внутрішньої
корпоративної стратегії.
3 Характеристика зовнішньої корпоративної соціальної відповідальності.
Зовнішні фактори розвитку соціальної відповідальності – це сукупність умов
соціальної активності організації, визначальним критерієм для яких є те, що окрема
організація не має можливості самостійно впливати на них, а здатна лише їх
враховувати при плануванні своєї діяльності. Також доцільно розподіляти зовнішні
фактори на ті, що формуються на місцевому рівні (фактори пов’язані з територією
присутності), та ті, що визначаються особливостями держави (фактори макрорівня).
Спочатку зупинимося на зовнішніх факторах, пов’язаних з територією
існування. До місцевих економічних факторів соціального розвитку належать:
наявність необхідних ресурсів (сировинних, трудових, інформаційних) для
виробництва продукції; ступінь інтегрованості компанії у підприємницьке оточення
(конкуренти, постачальники, клієнти, банківські установи); наявність інфраструктури.
Географічні фактори впливають на спосіб життя робітників підприємства, особливості
побуту, працездатність. З цим типом факторів тісно пов’язана перелік об’єктів
соціальної інфраструктури, структура та обсяг споживацького кошика, особливості
дозвілля.
4 Реалізація корпоративної соціальної відповідальності.
Технологія PEST – аналізу
Перелік факторів дальнього зовнішнього середовища досить великий, проте
науковцями запропоновано виокремлення чотирьох ключових напрямів, аналіз яких
отримав назву PEST – аналіз ( від англ. political-logal – політико-правові, economic –
економічні, sociocultural – соціокультурні, technological forces – технологічні фактори).

Теми рефератів
1. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства.
2. Співвідношення категорій «свобода» і «відповідальність».
Література: 2, с. 32-57; 5, с. 198-253.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Описати існуючі аргументи «за» та « проти» соціальної відповідальності
бізнесу на основі концепцій «корпоративного егоїзму», «корпоративного
альтруїзму» та «розумного егоїзму». Сформувати та висловити особисту думку на
проблему «ролі бізнесу в суспільстві».
Тестові завдання:
1. Принцип формування комплексної моделі управління соціальною
відповідальністю, який виявляється у здатності системи до реалізації різних
функцій (планування, організація, мотивація, контроль та ін.):
А) ієрархічність;
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Б) гнучкість;
В) багатофункціональність;
Г) неоднорідність.
2. Міжнародний стандарт в сфері КСВ, який встановлю є вимоги до системи
управління гігієною та безпекою праці:
А) ISO 22000:2005;
Б) OHSAS 18001:2007;
В) SA 8000:2001;
Г) ISO 14001:2004.
3. Функція корпоративних кодексів, яка проявляється у формуванні довіри до
суб’єкта господарюванню з боку зовнішнього середовища:
А) управлінська;
Б) формування корпоративної культури;
В) превентивна;
Г) репутаційна.
4. Форма адресної фінансової допомоги, що виділяється суб’єктом
господарювання на реалізацію соціальних програм у галузі освіти та з метою
проведення прикладних досліджень:
А) спонсорська допомога;
Б) грошові гранти;
В) еквівалентне фінансування;
Г) соціальні інвестиції.
5. Соціальні інвестиції, які здійснюються відповідно до законодавства:
А) дохідні;
Б) паралельні;
В) ринкові;
Г) вимушені.
Практичне заняття: Тема 4. Формування відносин роботодавців з
працівниками на засадах соціальної відповідальності.
Навчальна мета заняття: визначити сутність різних моделей корпоративної
соціальної відповідальності, узагальнити особливості формування різних моделей
корпоративної соціальної відповідальності.
Кількість годин: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:

1. Бізнес і соціальна відповідальність
2. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності
3. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні
Теми рефератів
1. Соціальна роль держави у сучасній економіці.
2. Соціальна стратегія держави.
Література: 2, с. 57-72; 5, с. 254-272.
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План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.

1. Скласти конспект-відповідь: види компенсацій та стимулюючи програми
персонала огранізації.
2. Проаналізувати: Закони України щодо професійних спілок.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

1. Бізнес і соціальна відповідальність
Основними суб’єктами СТС (соціально-трудова сфера) є:
─ наймані працівники (їх представники);
─ роботодавці, їх об’єднання;
─ державні інституції, громадські, професійні та інші об’єднання, які
регулюють (контролюють) соціально-трудові відносини;
─ особи, які не працюють та ті, хто потребує соціального захисту; ─
держава.
Суб’єктами СТС є індивіди або соціальні групи, тобто працівник, група
працівників, їх представницький орган, роботодавець, об’єднання роботодавців.
Як суб’єкти СТС можуть виступати організація (підприємство) або їх група, а
також територіальне утворення .

2.

Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності

Механізм регулювання трудових відносин є способом організації діяльності суб’єктів
трудових відносин, спрямованим на впорядкування їхнього функціонування з урахуванням
компоненти відповідальності. Запропонований механізм регулювання соціально-трудових
відносин дозволяє визначити, по-перше, особливості взаємодії основних учасників соціальнотрудових відносин через реалізацію їхніх інтересів; по-друге, інститути, що впливають на
реалізацію інтересів; принципи, на основі яких відбувається взаємодія; по-третє, інструменти
регулювання соціальнотрудових відносин; по-четверте, систему показників, що
характеризують реалізацію інтересів.

3. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні
Для впровадження механізму регулювання соціально-трудових відносин на засадах
відповідальності запропоновано такі інструменти: на державному рівні – соціальноекономічні програми, спрямовані на регулювання зайнятості, соціального захисту пра-цівників,
основ оплати праці, розвиток науки і освіти, розширення купівельної спроможності
населення; на рівні роботодавців – програми формування оплати праці найманих працівників,
розвитку персоналу, мотивування саморозвитку персоналу, соціальні пакети і соціальні
програми, спрямовані на підвищення відповідальності найманих працівників.

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
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Розробити етичний кодекс для підприємства, спираючись на інформацію
щодо основних етапів. Кожне підприємство визначає власні завдання, для
вирішення яких воно має намір використовувати такий інструмент, як
корпоративний кодекс. При створенні цього документа обов'язково повинні бути
враховані галузь і специфіка діяльності підприємства, розмір компанії та
світоглядне бачення власників і засновників.
Етапи створення етичного кодексу:
1.
Загальні положення (місія, бачення підприємства).
1.1. Особисті якості, які цінує та очікує від працівників підприємство.
1.2. Обов'язки підприємства перед співробітниками.
2.
Створення етичних нормативів.
2.1. Зовнішній вигляд співробітників.
2.2. Правила поведінки співробітників між собою.
2.3. Правила поведінки співробітників із клієнтами.
У пунктах 2.2 та 2.3 до варіантів поведінки, яка зазвичай забороняється
етичними нормативами, відносяться: хабарі, вимагання, подарунки, виплата
співучаснику частини незаконно отриманих грошей, конфлікт на ґрунті зіткнення
інтересів, порушення законів у цілому, шахрайство, розкриття секретів компанії,
використання інформації, отриманої в довірчій бесіді від членів «своєї» групи,
незаконні виплати політичним організаціям, протиправна поведінка заради
інтересів фірми тощо.
2.4. Правила дотримання графіка роботи.
3.
Корпоративні свята, традиції.
4.
Етапи кар'єрного зростання працівників.
1. В чому полягає корисність найманих працівників?
2. Як максимізувати корисність найманих працівників, втілюючи соціальну
відповідальність на підприємстві?
3. До яких методів звертаються менеджери з соціальної відповідальності і
на підприємстві для збалансування інтересів роботодавців та найманих
працівників? Поясніть дію цих методів на прикладах.
4. Що ви знаєте при міжнародні документи, що стосуються встановлення
прав людини?
5. Які з міжнародних документів з питання 4 безпосередньо стосуються
найманих працівників?
6. Поясніть роль департаменту людськими ресурсами в інтегруванні
соціальної відповідальності в організацію.
7. Наведіть Закони України щодо професійних спілок.
8. Як Закони України щодо професійних спілок пов'язано з соціальної
відповідальністю на підприємстві?
9. Розкажіть про дію принципів Саллівана.
10. Поясніть виникнення економічного ефекту від партнерських відносин
між роботодавцями та найманими працівниками.
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11. Що, по-вашому, означає поняття "соціально відповідальний роботодавець"?
12. В чому полягає моніторинг лояльності найманих працівників? З якою
періодичністю він проводиться?
13. По-вашому, в чому корисність проведення тренінгів на робочому місці?
14. Як змінюються зобов’язання співробітників у разі втілення на
підприємстві концепції соціальної відповідальності?
15. З чого складається поняття етики бізнесу та як воно співвідноситься
з концепцією соціальної відповідальності?
Тестові завдання:
1. Ділову практику щодо власного персоналу відносимо до:
а) внутрішньої соціальної відповідальності;
б) зовнішньої соціальної відповідальності;
в) змішаної соціальної відповідальності.
2. Що відноситься до внутрішньої соціальної відповідальності?
а) безпека праці;
б) випуск якісної продукції;
в) допомога в ліквідації стихійного лиха.
3. Врегульована норма права специфічна система суспільних колективних
правових відносин між власниками засобів виробництва (роботодавцями),
найманими працівниками, державою в процесі реалізації прав та інтересів у
сфері соціально-економічних і трудових питань - це:
а) соціальне партнерство;
б) соціальна політика;
в) колективний договір;
г) трудовий договір.
4. Сукупність етичних норм і принципів, якими повинна керуватися організація
та її члени у сфері управління та підприємництва, що охоплює явища різних
порядків, - це:
а) етика бізнесу;
б) культура підприємництва.
5. Ознаками сформованої культури підприємництва є:
а) виконання соціальних функцій, наявність в організації мотивації та
інтересу, наявність в організації фінансових коштів на проведення соціальних
заходів;
б) інтеграція робочих цінностей в середовище підприємців; виконання
соціальних функцій; наявність інноваційної активності.
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в) виконання соціальних функцій; наявність діючого механізму; наявність
соціальних інвестицій; наявність в організації мотивації і стійкого інтересу.
6. Що містять у собі соціальні блага, надані працівникам підприємства?
а) надання гуртожитків;
б) компенсація за відпустку;
в) зазначене в п. а) та пільгові путівки;
г) зазначене в п. в) та преміальні виплати;
Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на
засадах соціальної відповідальності
Семінарське заняття: Формування відносин бізнесу із зовнішніми
організаціями на засадах соціальної відповідальності.
Навчальна мета заняття: вивчити взаємовідносини між бізнесструктурами, зовнішніми та внутрішніми зацікавленими сторонами, визначити
напрямки внутрішньої та зовнішньої соціальної відповідальності підприємства,
розробити соціальний пакет для підприємства, вивчити проблеми дотримання
трудових прав працівників на українських підприємствах, проблеми
впровадження ресурсозберігаючих технологій та екологізації бізнесу в Україні.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1.
Формування
системи
заходів
забезпечення
соціальної
відповідальності.
2.
Міжнародні ініціативи та формування відносин бізнесу з
зовнішніми організаціями.
3.
Моральні ризики соціально відповідального підприємства та
підходи до їх нейтралізації.
Методичні вказівки:
1. Виділіть основні групи заінтересованих сторін на підприємстві.
2. Дайте характеристику основному міжнародному стандарту, що визначає
правила і принципи роботи зі стейкхолдерами.
3. Перечисліть основні завдання аналізу стейкхолдерів.
4. На яких принципах будується "матриця стейкхолдерів"?
5. За допомогою яких засобів наочно відображаються різні відносини зі
стейкхолдерами?
6. Визначте організацію процесу комунікації щодо соціальних та екологічних
проблем.
7. Визначте поняття діалогу за стейкхолдерами та наведіть приклади
використання цього інструменту.
8. Наведіть індикатори необхідності діалогу зі стейкхолдерами.
9. Наведіть принципи, за якими формується державна соціально-екологічноекономічна політика.
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10. Які проблеми реалізації державної економічної політики найбільше впливають
на соціальну відповідальність держави?
11. Чи відписує принципам соціальної відповідальності втручання влади в
діяльність компаній? Поясніть відповідь за допомогою прикладів.
12. З чого складаються основні конфлікти суспільства і бізнесу? Як їх
вирішувати? Хто цим займається та чиї інтереси є найбільш важливими?
13. Поясніть поняття лобізму. Наведіть приклади.
Теми рефератів
1. Соціальна роль держави у сучасній економіці.
2. Соціальна стратегія держави.
Література: 2, с. 389-457; 5, с. 272-311.
Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності
Семінарське заняття: Екологічна компонента соціальної відповідальності.
Навчальна мета заняття: проаналізувати міжнародний досвід
впровадження принципів екологічної відповідальності економічних агентів,
дослідити економічні прояви екологічних проблем.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1.Суть екологічної відповідальності, функції.
2.Основні елементи екологічної відповідальності бізнесу.
3. Основні напрями та принципи екологічної етики.
Методичні вказівки:
1. Дайте характеристику міжнародним стандартам із навколишнього середовища.
2. Наведіть приклади с поясненнями щодо економічних прояв екологічних
проблем.
3. В чому полягає міжнародний досвід впровадження принципів екологічної
відповідальності економічних агентів?
4. Як Україна вирішує екологічні проблеми на своєї території? Наведіть приклади.
5. Як пов’язані між собою соціальна відповідальність та захист довкілля?
6. Чому вирішення екологічних питань є першорядним? Наведіть приклади і
аргументуйте відповідь.
7. Визначить основні принципи і напрямки соціальної відповідаль-ності у сфері
захисту довкілля.
8. Наведіть основні програми з контролю забруднення та захисту довкілля.
9. Дайте визначення основним міжнародним документам щодо навколишнього
середовища.
10. Дайте характеристику стандартам екологічного менеджменту.
11. Визначить Стратегію національної екологічної політики України на період до
2020 року.

18

12. Які основні принципи охорони навколишнього природного середовища ви
знаєте?
13. Основні положення Водного кодексу України.
14. Основні положення Лісового кодексу України.
15. Основні положення Земельного кодексу України.
Теми рефератів
1.Екологічна компонента соціальної відповідальності.
2. Стан довкілля як глобальна проблема.
3. Поняття екологічної відповідальності.
4. Система екологічного законодавства України.
Література: 2, с. 279-305; 5, с. 312-344.
Практичне заняття: Тема 6. Екологічна компонента соціальної
відповідальності.
Навчальна мета заняття: проаналізувати міжнародний досвід впровадження
принципів екологічної відповідальності економічних агентів, дослідити
економічні прояви екологічних проблем.
Кількість годин: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:

1.Суть екологічної відповідальності, функції.
2.Основні елементи екологічної відповідальності бізнесу.
3. Основні напрями та принципи екологічної етики.
Теми рефератів
1. Екологічна компонента соціальної відповідальності.
2. Стан довкілля як глобальна проблема.
3. Поняття екологічної відповідальності.
4. Система екологічного законодавства України.
Література: 2, с. 279-305; 5, с. 312-344.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.

1. Законспектувати: Пріоритетність вимог екологічної безпеки.
2. Проаналізувати: Міжнародні документи щодо навколишнього
середовища та стандарти екологічного менеджменту.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

1.Суть екологічної відповідальності, функції.
Концепція сталого розвитку є органічним синтезом класичних та неокласичних підходів.
Стратегія екологічно маркетингу стала новим концептуальним підходом до визначення
екологічної відповідальності на основі аналізу екологічної свідомості населення, її розвитку
та трансформації. Ідейними засновниками цієї стратегії стали К. Хенніон (Hennison) та К.
Кіннеар (Kinnear).
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Створення Шведської Національної Агенції захисту навколишнього середовища
(SNAEP) у 1967 році визнається першим нормативним кроком до вирішення екологічних
проблем у світовій практиці.

2.Основні елементи екологічної відповідальності бізнесу.
Суть екологічної відповідальності виявляється через три основні функції: стимулюючу,
компенсаційну та превентивну, і полягає в збереженні сталого балансу економічних та
екологічних інтересів у процесі господарської діяльності на базі попередження, скорочення та
відновлення втрат у природному середовищі.

3. Основні напрями та принципи екологічної етики.
Мета екологічного аудиту полягає у визначенні основних ресурсів, необхідних для
функціонування організації та обсягів їх споживання, а також в одержанні науково
обґрунтованих висновків про міру впливу діяльності компанії на навколишнє природне
середовище (атмосферні викиди, забруднення водойм, відходи процесу переробки тощо).
Екологічний аудит проводиться компанією добровільно, він допомагає визначити пріоритетні
напрями екологічної політики організації як у довго-, так і в короткостроковій перспективі, та
визначитися з системою заходів, від яких буде максимальна користь оточуючому середовищу
та організації Узагальнено екологічний аудит можна визначити як систему заходів,
спрямованих на оцінювання впливу діяльності компанії чи її природозбережувальних дій на
навколишнє середовище. Структура еколого-економічної культури включає: екологічні знання,
екологічне цілепокладання (екологічне самоусвідомлення, екологічну оцінку, екологічне
планування, екологічне програмування), екологічне ставлення та екологічну поведінку.
Оскільки еколого-економічна культура є частиною загальнолюдської культури, то
досягнення високого рівня в особистому еколого-професійному зростанні неможливо уявити
без наявності чітко вираженого моральноорієнтованого мислення, направленості на
саморозвиток, самоактуалізацію, здатності до співпереживання, співчуття, розвитку
мотиваційної сфери.

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Провести аналіз формування та корекції еколого-економічної культури
майбутніх суб’єктів підприємницької діяльності.
1. Соціально – екологічна програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
2. Еколого-економічна культура як складова загального культурного простору буття людини.
3. Три провідних чинники еколого-економічної культури підприємців.
4. Що
передбачає
формування еколого-економічної
культури підприємців.
5. Загальна характеристика інструментарію екологічної компоненти соціальної відповідальності
підприємства.

6. Перелічте провідні соціально-психологічні чинники становлення еколого-економічної культури
підприємців

Тестові завдання:
1. Публічний інструмент інформування стейхолдерів про економічну стійкість,
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соціальне благополуччя та екологічну стабільність:
об’єкти соціальної відповідальності;
б) соціальний звіт;
в) соціальні інвестиції.
2. Через які основні функції проявляється екологічна відповідальність?
а) стимулююча, компенсаційна, превентивна;
б) стимулююча, компенсаційна, забезпечуюча;
в) зберігаюча, стимулююча, превентивна.
3. Які шляхи посилення екологічної відповідальності компаній?
а) система сертифікації продукції;
б) екологічний аудит середніх підприємств;
в) законодавче регламентування екологічної відповідальності.
4. Які основні елементи екологічної відповідальності бізнесу?
а) залучення працівників до спонсорства;
б) екологічний аудит;
в) запровадження корпоративної культури.
5. Через які сфери компанія може позитивно впливати на екологічну ситуацію?
а) збільшення обсягів відходів;
б) збереження обсягів споживання паперу;
в) зменшення обсягів споживання традиційних енергоносіїв.
6. Які виділяють чинники успіху у контексті екологічної відповідальності
підприємства?
а) поліпшення здоров'я населення;
б) поліпшення екологічних характеристик планети;
в) зменшення негативного впливу на довкілля від діяльності компанії;
г) всі відповіді вірні.
Тема 7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної
відповідальності
Семінарське заняття: Соціальне партнерство як інструмент формування
соціальної відповідальності.
Навчальна мета заняття: зрозуміти наукові та практичні засади соціальної
відповідальності як засобу підвищення ефективності управління в умовах
соціального партнерства.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1. Поняття та сутність соціального партнерства.
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2. Засади соціального партнерства, виробленні МОП, їх сутність.
3. Нормативно-правові та організаційні проблеми становлення системи
соціального партнерства в Україні.
Методичні вказівки:
1. Розкрийте сутність соціальної відповідальності як фактору стійкого розвитку.
2. Яким чином соціальна відповідальність корпорації управляє ризиками?
3. Чому соціальна відповідальність є засобом підвищення ефективності
управління?
4. Які дії по облагородженню територій допомагають налагодити діалог зі
стейкхолдерами? З якими саме?
5. Наскільки ризикованими є довгострокові інвестиції в соціально-економічні
проекти прилеглих територій?
6. З чого складається відповідальність за збереження довкілля?
7. В чому полягає відповідальність перед співробітниками? А іншими
стейкхолдерами?
8. Визначте принципи взаємовигідного співробітництва.
9. Як створювати діалог з місцевими громадами?
10. Яким чином соціально відповідальна корпорація формує відносини з органами
влади?
11. Яку участь у розробці соціальних програм приймає соціально відповідальна
корпорація?
12. Як оцінити результативність соціального партнерства?
13. В чому полягає прозорість ведення бізнесу?
14. Поясніть поняття легітимності форм власності .
15. Наведіть ефективні форми взаємодії із зацікавленими сторонами й групами
впливу.
Теми рефератів
1.Соціальне
партнерство
як
інструмент
формування
соціальної
відповідальності.
2. Визначення поняття соціального партнерства.
3. Зв’язок соціального партнерства і соціальної відповідальності.
Література: 2, с. 337-398; 5, с. 345-360.
Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності
Семінарське заняття: Моніторинг
корпоративної
соціальної
відповідальності.
Навчальна мета заняття: охарактеризувати організацію процесу та
основні напрями моніторингу корпоративної соціальної відповідальності.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1. Нефінансова звітність як інструмент розвитку соціальної
відповідальності підприємства.
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Стандарти підготовки нефінансового звіту.
Процес підготовки звіту.
Нефінансова звітність у світі.
Нефінансова звітність в Україні.
Методичні вказівки:
1. Наведіть алгоритм моніторингу корпоративної соціальної відповідальності.
2. Визначить етапи розроблення бази власних стандартів.
3. Назвіть основні параметри корпоративної соціальної відповідальності.
4. Як проводиться популяризація досягнень в сфері соціальної відповідальності
підприємства.
5. В чому в цілому полягає значення та зміст моніторингу соціальної
відповідальності?
6. Дайте характеристику ключовим індикаторам поточного становища
корпоративної соціальної відповідальності.
7. Визначте основні напрями корпоративної соціальної відповідальності.
8. З чого складається відповідальність кожного громадянина?
9. В чому перебуває відповідальна ділова практика?
10. Визначте поняття відповідальності перед громадою.
11. Як впроваджується трансляція корпоративної соціальної відповідальності на
зовнішні зацікавлені сторони?
12. З чого складається комплексна система соціальної відповідальності?
13. Що таке експертне позіціювання?
2.
3.
4.
5.

Теми рефератів
4. Параметри моніторингу корпоративної соціальної відповідальності.
5. Процес моніторингу корпоративної соціальної відповідальності.
6. Основні
параметри
моніторингу
корпоративної
відповідальності.
Література: 2, с. 221-278; 5, с. 361-387.

соціальної

Практичне заняття: Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної
відповідальності
Навчальна мета заняття: ідентифікувати напрями та завдання моніторингу
соціальної відповідальності; Оцінити стан КСВ у світі та Україні; визначити
значення СВ для бізнесу.
Кількість годин: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
1. Ідентифікація напрямів та завдань моніторингу КСВ.
2. Стан КСВ в світі та в Україні. Рейтингова оцінка.

Теми рефератів
1. Параметри моніторингу корпоративної соціальної відповідальності.
2. Процес моніторингу корпоративної соціальної відповідальності.
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3. Основні
параметри
відповідальності.

моніторингу

корпоративної

соціальної

Література: 2, с. 221-278; 5, с. 361-387.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.

1.
Скласти схему: Основні напрями корпоративної соціальної
відповідальності.
2.
Дослідити питання популяризації досягнень в сфері соціальної
відповідальності підприємства.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Ідентифікація напрямів та завдань моніторингу КСВ.
Критерії ефективності, при досягненні яких має формуватися соціальна
відповідальність: раціональне залучення, споживання та використання природних
ресурсів; переважне
застосування
у
виробництві
високоекономічних
ресурсозберігаючих технологій; запровадженість
ефективних
механізмів
саморегуляції, що забезпечують автоматичне налаштовування соціоекономіч-ної
системи на сталий розвиток; покращення та зміцнення здоров’я населення,
продовження тривалості повноцінного життя та трудової активності; підвищення
освітнього, професійного та соціально-культурного рівнів населення; високий рівень
та якість життя населення у сполученні з соціальним, інтелектуальним та духовним
зростанням; дотримання прав і свобод людини, наявність можливостей вибору людини в
усіх сферах суспільного життя; активна діяльність об’єднань громадян у процесах
переходу України до сталого розвитку; нові стратегічні орієнтири соціальної політики,
орієнтованої на реалізацію вимог соціальної відповідальності, на активізацію трудової та
творчої діяльності, формування людського, інтелектуального та соціального капіталу;
реалізація в економічній політиці принципів інноваційності та сталості; запровадження
механізмів соціальної відповідальності при реалізації принципів сталого розвитку на
всіх рівнях управління (державному, регіональному, виробничому, особистісному).
2. Стан КСВ в світі та в Україні. Рейтингова оцінка.
В Україні ще не сформувалася власна модель КСВ. Щодо процесу розвитку СВБ в
Україні, то його умовно можна поділити на наступні етапи:
─ дотримання діючого законодавства – компанії виконують нормативно-правові норми,
визначені законодавством країни. Більшість українських компаній знаходиться саме на
цьому етапі;
─ здійснення доброчинної діяльності – компанії надають спонсорські внески на
соціальні. В Україні утворилась критична маса компаній, які займаються стратегічною
доброчинністю тапідтримують довгострокові соціальні ініціативи;
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─ використання зв’язків з громадськістю (PR) – задля підвищення власної репутації та
утворення маркетингових переваг компанії здійснюють проекти, націлені на зв’язки з
громадськістю, часто наоснові соціальних проектів та точкових ініціатив;
─ покращення ефективності бізнес процесів - компанії здійснюють проекти, які
призводять до зростання прибутковості діяльності та вирішення соціальних та
екологічних питань. Часто такі проектипов’язані із економією ресурсів. Слід відмітити,
що впродовж останніх п’яти років великий українськийбізнес активно впроваджував такі
точкові покращення поза СВБ;
─ стратегічний підхід до СВБ – компанії визначають стратегію власної соціальної
відповідальності, яка охоплює основні бізнес-процеси компанії (виробництво, продажі,
маркетинг, стратегічне управління тощо), визначає середньо- та довгострокові цілі.
СВБ використовується якінструмент корпоративного розвитку для отримання
конкурентних переваг.
Частіше за все в якості орієнтирів для складання соціальних звітів використовуються
такі міжнародні стандарти:
–
Стандарт ISO 14000. В 1992 році Британський інститут
стандартизації розробив стандарт в галузі систем екологічного менеджменту, який у
1996 році став основою для впровадження Міжнародною організацією із стандартизації
(International Organization for Standardization) серії стандартів екологічного менеджменту.
Ця серія стандартів допомагає компаніям ефективно вирішувати екологічні питання,
проводити моніторинг та впроваджувати процедури виміру прямого чи непрямого
впливу на оточуюче середовище;
–
Стандарт SA 8000 був розроблений в 1997 році Агентством з акредитації Ради з
економічних пріоритетів (Council on Economic Priorities Accreditation Agency). Цей
стандарт встановлює нормативи поведінки роботодавця відносно до своїх працівників;
–
Стандарт AA 1000 (AccountAbility) був розроблений в 1999 році Інститутом
соціальної та етичної звітності (Institute of Social and Ethical AccountAbility).
Дотримання цього стандарту передбачає взаємодію всіх заінтересованих сторін –
інвесторів, кредиторів, співробітників, постачальників, споживачів, експертів,
громадських організацій та державних структур з компанією, яка в свою чергу враховує
їх думки при аналізі своєї діяльності. Згідно вимог цього стандарту основними етапами
процесу соціальної звітності є планування (ідентифікація заінтересованих сторін,
уточнення цінностей та завдань компанії), звітність (з’ясування актуальних питань,
визначення індикаторів оцінки, збір та аналіз інформації), підготовка звіту та проведення
аудиту зовнішньою організацією;
–
Стандарт GRI (Global Reporting Initiative) – Некомерційна організація
«Глобальна ініціатива зі звітності» в 2000 році підготувала першу версію «Рекомендацій
зі звітності в галузі сталого розвитку» ("Sustainability Reporting Guidelines") на базі
стандарту, який був розроблений Коаліцією за
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екологічно відповідальний бізнес (1997). Стандарт GRI весь час удосконалюється. Зараз
діє третя його версія G3. В основу Рекомендацій покладена концепція сталого розвитку.
Рекомендації містять набір критеріїв, на яких будується звітність з економічної,
екологічної та соціальної результативності компанії.
Вибір компанії найбільш підходящого стандарту звітності залежить від її потреб.
Рекомендації GRI сприяють підвищенню конкурентоспроможності компанії в галузі
залучення інвестиції та участі в тендерах міжнародних організацій. Стандарт АА 1000
носить універсальний характер і підходить більше для компаній, діяльність яких суттєво
впливає на суспільство. Стандарт SA 8000 орієнтований на дотримання трудового
законодавства та більш підходить для компаній, які хочуть получити державне
замовлення. Всі ці системи стандартів рухаються до взаємної згоди та уніфікації.
Спочатку в США та Європі соціальна звітність народжувалася як рух на користь
інвесторів для запевнення їх в підвищенні вартості компаній та вміння управляти
ризиками. Інвестиційні фонди США та Великобританії при формуванні своїх портфелів
стали враховувати рівень соціальної відповідальності компаній-емітентів цінних паперів.
З’явилися фондові індексі для соціально орієнтованих компаній. Серед них:
Індекс сталого розвитку Доу Джонса
В міжнародній практиці з 1999 року застосовується цільовий орієнтир в галузі
розрахунку вартості акціонерного капіталу для оцінки фінансової діяльності компаній,
що є міжнародними лідерами сталого розвитку – це індекс глобальної сталості Dow
Jones Sustainability World Index (DJSI).
Річний огляд компаній, які відповідають критеріям цього індексу, базується на ретельній
оцінці економічних показників, показників впливу на навколишнє середовище та
соціальної діяльності, враховують питання корпоративного управління, зміну ділового
клімату, стандартів в галузі поставки та умов праці.
Індекси FTSE4Good
Серія індексів із соціально відповідального інвестування FTSE4Good, які розробили
спільно Лондонська фондова біржа та британська газета Financial Times отримали велике
світове визнання. Вони охоплюють такі сфери діяльності: забезпечення екологічної
стійкості, створення позитивної взаємодії з заінтересованими сторонами та захист і
підтримка прав людини.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Розрахувати та порівняти ряд показників різних компаній. Написати
висновки. Кількісні показники, які надані нижче та SWOT-аналіз.
Кількісні показники КСВ підприємства
1.Індекс питомих соціальних інвестицій (IL):

IL =

,
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де Ci - обсяг соціального інвестування і-ої компанії (включаючи і добровільні,
і обов’язкові витрати на соціальні програми);
Li - середньоспискова чисельність працівників і-ої команії;
n - число компаній, що беруть участь в обстеженні.
2.Частка соціальних інвестицій обстежених компаній у сумарному обсязі
їхніх продажів (IS), що вимірюється в відсотках:

×100%,

IS=

де Si - обсяг продажу і-ої компанії.
3.
Частка соціальних інвестицій обстежених компаній у сумарному
обсязі їхніх прибутків до оподаткування (IP), що вимірюється в відсотках:

× 100%,

IР =

де Pi - обсяг прибутків до оподаткування і-ої компанії.
4.
Комплексний індекс розраховується:

КІі = Ті + СЕі + SEі / ТОСі,
де КІі - комплексний індекс і-тої компанії ( n ... ,2 ,1 і = );
Ті - виплачені податки;
СЕі - інвестиції в основний капітал;
SEі - соціальні видатки;
ТОСі - поточні витрати виробничого призначення.
5.
Індикатор перспективного розвитку:

Ірі = СЕі + SEі / NEi,
де IPi - індикатор перспективного розвитку;
NEi - чистий прибуток підприємства.
6.
Індикатор соціальних видатків або Індекс соціальної активності –:

ІСВі = SEі / NEi,
де ІСВі - індикатор соціальних видатків підприємства.
7.
Коефіцієнт окупності соціальних витрат (КО св):

КО св = (ЧД – (В – СВ) / СВ,
де ЧД – чистий дохід підприємства, грн.;
В – загальні витрати підприємства, грн.;
СВ – соціальні витрати, пов‘язані з персоналом підприємства, грн.
Тестові завдання:
За оцінками EIRIS у 2007 році що залишається слабким місцем для більшості
компаній?
а) залучення стейкхолдерів;
1.
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б)
в)
г)
д)

розвиток громад;
звітність;
вимірювання;
розробка концепцій КСВ.
2.
На які показники впливають заходи із соціальної відповідальності за
думкою українських компаній?
а) залучення стейкхолдерів;
б) втримання кращих працівників;
в) створення конкурентних переваг;
г) поліпшення фінансових показників;
д) покращення відносин із владою.
3.
В якій країні було розроблено оцінку ступеня розвитку країни в аспекті
КСВ?
а) Литва;
б) Болгарія;
в) Україна;
г) Бельгія;
д) Німеччина.
4.
Які сфери включає оцінку ступеня розвитку країни в аспекті КСВ?
а) управління і політика;
б) захист прав споживачів;
в) громадянське суспільство;
г) трудові практики;
д) кількість партнерств.
5.
Які критерії не включені в оцінку ступеня розвитку країни в аспекті КСВ?
а) розвиток КСВ серед підприємств МСБ;
б) захист прав споживачів;
в) громадянське суспільство;
г) трудові практики;
д) кількість партнерств.
6.
Які організації розробили керівництва з оцінки впливу КСВ діяльності на
бізнес- показники компанії?
а) UNDP в Литві;
б) Міжнародна фінансова корпорація;
в) Всесвітня бізнес-рада зі сталого розвитку;
г) Бостонський коледж корпоративного громадянства;
д) Вісконський університет.
7.
Які факти потрібно врахувати для вимірювання КСВ?
а) потрібно орієнтуватися на результатах, а не на програмах;
б) потрібно не оцінювати, а вимірювати;
в) відділ КСВ - це такий же бізнес-департамент, як і інший;
г) підготувати нефінансову звітність;
д) звітність з КСВ замінює звітність щодо відповідності законодавству.
8.
Що відрізняє корпоративну соціальну відповідальність від благодійності?
а) вимірювання;
б) системність;
в) фінансові показники;
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г) звітність;
д) підзвітність.
9.
Коли потрібно розробляти показники для вимірювання програм КСВ?
а) до початку розробки програми;
б) в процесі реалізації програми;
в) до початку реалізації програми.
10.
Коли була створена Лондонська група бенчмаркінгу?
а) 1994;
б) 1995;
в) 1993;
г) 2010;
д)2000
11.
Скільки компаній є членами мережі ЛГБ?
а) 100;
б) 54;
в) 27;
г) 127;
д) 5.
12.
Які види співробітництва існують за моделлю LBG?
а) співробітництво із стейкхолдерами;
б) благодійні пожертвування;
в) соціальні інвестиції;
г) обов’язкові внески;
д) комерційні ініціативи.
Чому модель LBG є популярним інструментом вимірювання?
а) інструмент управління;
б) системність;
в) враховує обов’язкові внески в громаду;
г) допомагає оцінити повну вартість витрат компанії;
д) допомагає оцінити інвестиції в громаду.
13.
Якщо компанія починає враховувати індекс сталого розвитку Доу-Джонса,
то аналітики Індексу розпочинають її моніторити:
а) щодня;
б) опитують раз на місяць;
в) опитують раз на рік;
г) опитують раз в квартал;
д) опитують раз в півроку.
14.
Коли був представлений Індекс корпоративної відповідальності ВІТС?
а) 2000;
б) 2008;
в) 2002;
Г) 1995;Д)1990.

Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності
Семінарське заняття: Оцінювання ефективності соціальної відповідальності
Навчальна мета заняття: оволодіння методикою оцінки рівня
ефективності соціальної відповідальності бізнесу, кількісна та якісна оцінка

s.
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соціальних інвестицій, розрахувати показники соціальної відповідальності бізнесу
та показники соціальних інвестицій підприємств.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1.
Суть міжнародних Ініціатив та критеріїв ефективності
корпоративної соціальної відповідальності.
2.
Фактори ефективності функціонування інструментів КСВ в
управлінні організацією.
3.
Різні і показники соціальної відповідальності бізнесу.
Методичні вказівки:
1. З чого складається бюджет програми соціальної відповідальності?
2. Наведіть відмінність оцінювання ефективності соціальної відповідальності від
оцінювання ефективності фінансових проектів та інвестування.
3. Дайте характеристику волонтерським проектам та оцініть їх ефективність.
4. В чому в цілому полягає значення оцінювання ефективності соціальної
відповідальності?
5. Наведіть основні індикатори оцінювання соціальної відповідальності.
6. Дайте характеристику системі управління та оцінки Лондонської
бенчмаркетінгової групи (LBG).
7. Що розуміють під збалансованістю системи показників по соціальної
відповідальності?
8. Як розрахувати соціальний ефект від інвестицій?
9. Що собою являє матриця показників при моніторінгу та оцінці соціальної
відповідальності?
10. Наведіть етапи складення матриці показників при моніторінгу та оцінці
соціальної відповідальності.
11. Як використовується досвід світових компаній з соціальної відповідальності в
Україні?
Теми рефератів
1. Соціальна звітність як інформаційна база моніторингу корпоративної
соціальної відповідальності.
2. Перелік і призначення міжнародних стандартів соціальної звітності.
3. Характеристика соціальних звітів компанії.
Література: 2, с. 457-498; 5, с. 388-401.
Практичне заняття: Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної
відповідальності
Навчальна мета заняття: оволодіння методикою оцінки рівня ефективності
соціальної відповідальності бізнесу, кількісна та якісна оцінка соціальних
інвестицій, розрахувати показники соціальної відповідальності бізнесу та
показники соціальних інвестицій підприємств.
Кількість годин: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:
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1. Фактори ефективності функціонування інструментів КСВ в управлінні
організацією.
2. Різні і показники соціальної відповідальності бізнесу.

Теми рефератів
інформаційна база моніторингу

1. Соціальна звітність як
корпоративної
соціальної відповідальності.
2. Перелік і призначення міжнародних стандартів соціальної звітності.
3. Характеристика соціальних звітів компанії.
Література: 2, с. 457-498; 5, с. 388-401.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.
Скласти таблицю: Збалансована система показників по соціальної відповідальності.
Підготуватись до дискусії: Волонтерські проекти та їх ефективність.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1.

Соціальна звітність як інформаційна база моніторингу корпоративної

соціальної відповідальності.
Існують декілька основних підходів науковців та практиків до реалізації
соціальної відповідальності бізнесу, а саме: неприйняття цієї концепції,
декларативний, комерційний, альтруїстичний та комплексний підходи. При
комерційному підході соціальні витрати підприємництва трактуються як соціальні
інвестиції та розглядаються з точки зору економічної привабливості, зростання
прибутковості, набуття конкурентних чи інших переваг для підприємницької
установи.
2.
Перелік і призначення міжнародних стандартів соціальної звітності.
Для адекватної якісної оцінки соціально-відповідальної поведінки бізнесу
розроблено 12 показників, що дають більш повну характеристику соціальних
інвестицій підприємництва. Вони об’єднані у три групи. Перша група характеризує
інституційне оформлення соціальної політики бізнесу та включає такі ознаки:
· нормативна централізація соціальної відповідальності бізнесу (наявність
спеціального документа, в якому зафіксовані основні напрямки соціальної політики
компанії);
· організаційна централізація соціальної відповідальності бізнесу (наявність
спецвідділу, відповідального саме за соціальні проекти);
· нормативні засади соціальної політики підприємств (наявність колективного
договору).
Друга група показників дає можливість оцінити облік соціальних заходів бізнес-установ та
включає такі параметри:
· наявність фінансової звітності підприємств, що відповідає міжнародним стандартам
та складається щорічно;
· застосування звітів з СВБ міжнародного зразка;
· оцінка ефективності здійснених соціальних вкладень;
· інформування суспільства про рівень своєї соціальної відповідальності.
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Показники третьої групи характеризують ступінь комплексності соціальних
інвестицій бізнесу та дають можливість виявити надмірну концентрацію
фінансування на окремих напрямках соціальної політики. До них входять:
· інвестиції у розвиток персоналу;
· охорона праці і здоров’я найманих працівників;
· екологічність процесу виробництва та продукції, ресурсозберігаючі
технології;
· дотримання принципів добросовісної ділової практики і чесної конкуренції; ·
розвиток та підтримка місцевого населення.
На основі зазначених показників розраховуються часткові і загальні індекси
соціальних інвестицій бізнесу, а саме: якісний індекс соціальних інвестицій для і-ої
компанії (ІКі), якісний індекс соціальних інвестицій для jої ознаки (ІКj), загальний
якісний індекс соціальних інвестицій ІК. Вони приймають значення від 0 % до 100 %.
Чим більш близький показник до 100 %, тим більш якісною та виваженою є
соціальна політика обстежених підприємств.
3. Характеристика соціальних звітів компанії.
Соціальна або нефінансова звітність – це звіти компаній, що містять не тільки
інформацію про результати економічної діяльності, а й соціальні та екологічні
показники. Вона є публічною і розглядається як інструмент інформування
стейкхолдерів компанії (акціонерів, співробітників, партнерів, клієнтів і суспільства)
про те, як і якими темпами компанія реалізує закладені у своїх стратегічних планах
розвитку цілі щодо економічної сталості, соціального добробуту та екологічної
стабільності.
Рівень комплексності СВБ певного підприємства оцінюють за допомогою
якісного індексу соціальних інвестицій і-ої компанії (ІКі), який розраховується за
формулою 1:

(1) де Хij змінна, що приймає значення 1, якщо j-й параметр наявний у і-ого підприємства, та
приймає значення 0, якщо відсутній;
і – кількість підприємств, що
обстежуються;
m – кількість параметрів, за якими оцінюються соціальні
інвестиції.
Якісний індекс соціальних інвестицій для j-ої ознаки (ІКj) покликаний
відповісти, наскільки характерною для досліджуваної вибірки підприємств є певна
ознака. Він розраховується за формулою 2:

(2)

де n – кількість підприємств, що досліджуються.
Для оцінки рівня комплексності соціальних інвестицій статистичної вибірки
підприємств у цілому використовується загальний якісний індекс соціальних
інвестицій ІК. Він розраховується за формулою 3:
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(3)

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Оцінку рівня сталого розвитку реального чи умовного підприємства за
трьома основними його складовими: культурного, соціального та економічного
можна визначити за методами:
- опитування працівників підприємства чи колег – студентів;
- середньозважених оцінок (-3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5) за формулою:

n

Есз
де
3;

Ki Oi
m i 1
[
Kj ],
n
j 1

(1.1)

m – кількість складових соціокультурного партнерства, наприклад, m

n – кількість показників у j -й складовій, наприклад, відповідно n = 11,

14, 7;

Ki – ваговий коефіцієнт показника в межах j -ї складової партнерства;
Oi – оцінка i -го показника;
Kj – ваговий коефіцієнт складових соціокультурного партнерства,
наприклад, відповідно Kj = 0,5, 0,25, 0,25 (можете проставити свої значення).
Інтуїтивно чи з літературних джерел особисто запропонуйте перелік
показників, за якими можна оцінити рівень духовно-моральної культури,
соціального та економічного розвитку підприємства. Можна також
використовувати показники, наведені у табл. 1, як приклад. За визначеними
показниками студентам, які працюють на підприємстві чи підчас семінарського
навчання у своїй групі, доречно провести опитування працівників чи колег у
своєму трудовому колективі з вибіркою 5 – 10 чоловік. Середні оцінки
опитування респондентів щодо рівня їхнього задоволення духовно-моральною
культурою господарювання та соціально-економічним розвитком представити у
табл. 1.
Визначте ваговий коефіцієнт кожного показника в межах кожної складової
А, Б, В, щоб сума коефіцієнтів складала 1, і запишіть їх у табл. 1. Алгебраїчна
сума добутків коефіцієнту на оцінку ∑Кі х Оі, поділена на кількість показників
певного, наприклад, культурного фактору п=11, дозволить встановити оцінку
рівня культури господарювання трудового колективу. Так визначите і запишете у
табл. 1 середньозважену оцінку діяльності підприємства за трьома складовими: А
– духовно-моральний розвиток, Б – соціальний розвиток, В – економічний
розвиток.
Але значущість цих трьох складових соціокультурного партнерства не
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однакова і може складати відповідно 50% та 25%, 25% (чи іншу структуру),
оскільки соціальний та економічний розвиток цілком залежить від духовноморальної культури господарювання.
Таблиця 1. Оцінка рівня сталого розвитку (ефективності соціокультурного партнерства
на умовному сучасному підприємстві) (курсором показано можливі розрахунки. У кожного
студента вони будуть свої – особисті).
№
Показники
Ваго- Оцін- Кі х Оі
вий
ка, Оі
коефіцієнт,
Кі
А. Духовно-моральний розвиток трудового колективу
1 Ступінь патерналістського стилю управління керівника;
0,3
+2
+0,6
2 Частка духовно моральних членів трудового колективу:
0,2
+1
+0,2
1-5% – +1, 6-10% – +2, 11-30% – +3, 31-60% – +4, 61-100% –
+5;
3 Частка трудового колективу, яка добровільно навчається на 0.1
+2
+0,2
постійно діючому на підприємстві семінарі з духовноморальної культури життєдіяльності (оцінку див. п. 2);
4 Ступінь дотримання культурно-професійного кодексу
0,05
+3
+0,15
трудового колективу (оцінку див. п. 2);
5 Рівень законодавчо-нормативних актів щодо духовно0,05
+1
+0,05
моральної культури життєдіяльності та господарювання;
6 Ступінь корупції та тіньової економіки;
0,05
-3
-0,15
7 Рівень довіри працівників до керівника (оцінку див. п.2);
0,05
+2
+0,1
8 Ступінь гармонізації (єдності, безконфліктності) трудового
0,05
+2
+0,1
колективу (оцінку див. п. 2);
9 Рівень довіри керівників підприємства до партнерів
0,05
+4
+0,2
господарської діяльності;
10 Рівень довіри керівників підприємства до діяльності
0,05
-1
-0,05
споріднених суб’єктів господарювання;
11 Рівень довіри керівників підприємства до органів державної 0,05
+4
+0,2
влади;
Усього, середньозважений коефіцієнт (оцінка рівня духовно1,0
ОсзА=1,6:11=
морального розвитку трудового колективу) ОсзА=∑(Кі х Оі):п,
0,14
п =11
Б. Соціальний розвиток підприємства
1 Можливість професійного навчання, наставництва та
0,05
+5
+0,25
підвищення кваліфікації (оцінку див. п. 2);
2 Частка колективу, яка бере участь у самоврядуванні (оцінку 0,05
+3
+0,15
див. п. 2А);
3 Рівень зайнятості у шкідливих умовах праці: 1-10% – -1, 11- 0,1
-1
-0,1
30% – -2, 31-100 – -3;
4 Рівень виробничого травматизму: ≤1% – -1, 2-3% – -2, ≥4% 0,1
-1
-0,1
–-3;
5 Рівень пільг, компенсацій та субсидій за місцем
0,05
+3
+0,15
роботи(оцінку див. п. 2А);
6 Ефективність діяльності культурно-професійних спілок
0,1
+2
+0,2
(ступінь виконання соціальних планів): ≥30% – +1, ≥40% –
+2, ≥60% – +3, ≥70% – +4, ≥80% – +5;
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Рівень благочинності нужденним членам суспільства та
0,05
трудового колективу здебільшого продукцією: ≤0,1%
виробленої продукції – +1, ≤0,12% – +2, ≤0,15% – +3,
≤0,16% – +4, >0,16% –+5;
8 Рівень відповідності оплати праці її мінімальному розмірі,
0,2
якості, кількості, умовам труда, чисельності непрацездатних
членів родини, забезпеченню потреб сім’ї працівника;
9 Співвідношення росту доходів працівників підприємства до 0,05
росту цін в суспільстві: ≤0,6 (наприклад, 3%:5%) – -3, ≤0,8 –
-2, ≤0,99 – -1, ≥1 – +1, ≥1,1 – +2, ≥1,3 – +3, ≥1,4 – +4, ≥1,5 –
+5;
10 Своєчасність виплати місячної зарплати: затримка ≥1 місяця 0,05
– -3, ≥15 днів – -2, ≥6 днів – -1;
11 Соціальний рівень житлових умов працівників та членів
0.04
їхніх родин: здійснено кап. ремонт житла – +5, косметичний
ремонт – +4, без ремонту, але розмір житлової площі на
одну особу за нормативами – +3, розмір площі не відповідає
нормативу – +2, старе житло за нормативами – +1, старе
житло не відповідає нормативам – -1, дуже старе житло не
відповідає нормативам – -2, відсутність житла – -3;
12 Плинність кадрів за рік: ≥0% – +5, ≥2% – +4, ≥5% – +3, ≥7% 0,02
– +2, ≥10% – +1, ≥12% – -1, ≥15% – -2, >20% – -3;
13 Тривалість праці на одному підприємстві за умови
0,04
довічного добровільного працевлаштування: ≥1 року – +1,
≥5 років – +2, ≥10 років – +3, ≥15 років – +4, ≥20 років – +5;
14 Рівень задоволення працівників своїм соціальним станом: за 0,1
опитуванням;
Усього, середньозважена оцінка рівня соціального розвитку
1,0
ОсзБ = ∑(Кі х Оі):п, п = 14
В. Економічний розвиток підприємства
1 Частка доброякісної продукції: 0% – -3, ≤5% – -2, ≤10% – -1, 0,2
>10% –+1, ≥20% – +2, ≥40% – +3, ≥60% – +4, ≥80% – +5;
2 Співвідношення попиту на продукцію підприємства у
0,2
натуральному вимірі до його продуктивності: 1-29% – -3,
≥30% – -2, ≥40% – -1, ≥50% – +1, ≥55% – +2, ≥60% – +3,
≥70% – +4, ≥80% – +5;
3 Частка споживачів, потреби яких задовольняє підприємство 0,2
через продаж, натуральний обмін, оренду, лізинг та
благочинність: до 3% – -3, ≥3% – -2, ≥6% – -1, ≥10% – +1,
≥20% – +2, ≥30% – +3, ≥40% – +4, ≥50% – +5;
4 Тривалість беззбитково-прибуткової діяльності
0,1
підприємства: 0 років – -3, до 1 року – -2, ≥1 років – -1, ≥3
років – +1, ≥4 років – +2, ≥6 років – +3, ≥8 років – +4, ≥10
років – +5;
5 Ступінь задоволеності споживачів (позитивної суспільної
0,2
думки);
6 Ступінь кооперації зі спорідненими підприємствами у
0,05
залежності від кількості партнерів та якості співпраці: 0% –
-3, до 5% – -2, до 10% – -1, ≥10% –+1, ≥20% – +2, ≥40% – +3,
≥60% – +4, ≥80% – +5;
7 Ступінь взаємодії з державними органами влади
0,05
7

+1

+0,05

+3

+0,6

-1

-0,05

-1

-0,05

+3

+0,12

+3

+0,06

+4

+0,16

+3

+0,3

ОсзБ=1,74:14=
0,13
+4

+0,8

+2

+0,4

+1

+0,2

+3

+0,3

+3

+0,6

-3

-0,15

+1

+0,05

35
(дотримання чинного законодавства, участь у державних
проектах, консультації, пропозиції).
Усього, середньозважена оцінка рівня економічного розвитку
ОсзВ=∑(Кі х Оі):п, п = 7

1,0

ОсзВ=2,2:7=0,32

За формулою (1) можна визначити оцінку рівня сталого розвитку реального
чи умовного підприємства за трьома основними його складовими. Але, щоб
оцінити значущість фактично отриманої оцінки в балах, слід визначити діапазон
оцінок при мінімальних та максимальних їхніх значеннях і занести у табл. 2.
Тобто, за умови, якщо респонденти оцінять усі показники на +2, чи на +3, +4 та
+5.
Визначте можливі значення оцінки рівня духовно-культурного та соціальноекономічного розвитку трудового колективу (коефіцієнт задоволення культурних,
соціально-економічних потреб) за оцінками послідовно 2, 3, 4, 5 за формулою 2:
1
O2 5 ,
n

К2 5
j

(2)

де К

- коефіцієнт задоволення культурних, соціально-економічних потреб
2 5j
за оцінками 2, 3, 4, 5;
- середня оцінка більшості членів трудового колективу, яка дорівнює 2, 3, 4
О
2 5
та 5.
Середньозважений коефіцієнт ефективності соціокультурного партнерства
(сталого розвитку) за оцінками 2, 3, 4, 5 визначається за формулою:
Ксв 2

m

K2

5

5j

Kj

(3)

j 1

Максимальний коефіцієнт ефективності соціокультурного партнерства
(сталого розвитку) за оцінкою респондентів 5 складе, наприклад, 0,50
(0,5х0,45)+(0,25х0,36)+(0,25х0,71) (табл. 2).
Таблиця 2. Середньозважений коефіцієнт ефективності соціокультурного партнерства (сталого
розвитку) за оцінками 2, 3, 4, 5
Оцінка Діапазон коефіцієнту задоволення
Діапазон середньозваженого
всіх
потреб (рівня сталого розвитку) за
коефіцієнту ефективності
респон- складовими, К
соціокультурного партнерства
2 5j
дентів
(рівня сталого розвитку), Ксв
2 5
культурних соціальних економічних
2
3
4
5

0,0-0,18

0,37-0,45

0,0-0,20

0,29-0,36

0,58-0,71

0,41-0,50
(0,5х0,45)+(0,25х0,36)+(0,25х0,71)

Зробити висновки щодо оцінки рівня сталого розвитку підприємства за
трьома його складовими, за нижче наведеним на прикладом.
Коефіцієнт ефективності соціокультурного партнерства (оцінка рівня
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сталого розвитку) на умовному сучасному підприємстві складає:
- рівень духовно-морального розвитку трудового колективу – 0,14;
- соціального розвитку – 0,13;
- економічного розвитку – 0,32.
Така структура напрямів розвитку трудящих свідчить, що рівень духовноморальної культури господарювання забезпечує приблизно таку ж ступінь
соціального розвитку і сприяє зростанню економічного розвитку підприємства
більш ніж вдвічі (у 2,2 рази, 0,32 : 0,14). Але значущість цих трьох складових
соціокультурного партнерства (сталого розвитку) не однакова і складає
відповідно, наприклад, 50% та 25%, 25%, оскільки соціальний та економічний
розвиток цілком залежить від духовно-моральної культури господарювання.
Отже, з урахуванням пріоритетності духовно-морального розвитку членів
трудового колективу, середньозважена ефективність соціокультурного
партнерства
(оцінка
рівня
сталого
розвитку)
Есз
складає
0,18
(0,5х0,14)+(0,25х0,13)+(0,25х0,32).
Визначена за формулою (1) оцінка рівня сталого розвитку підприємства за
трьома основними його складовими Есз, за допомогою діапазону
середньозваженого коефіцієнту ефективності соціокультурного партнерства за
оцінками 2, 3, 4, 5 (табл. 2) дозволяє встановити фактичну значущість отриманої
оцінки ефективності: 2 - незадовільна, 3 - задовільна, 4 - добра чи 5 - відмінна.
Наприклад, при фактичній оцінці Есз = 0,42, рівень розвитку підприємства (за
культурною, соціальною та економічною складовою) оцінюється на даний період
на відмінно (в діапазоні 0,41- 0,50).
Якщо уявити, що переважна більшість членів трудового колективу оцінить
рівень духовно-морального, соціального та економічного стану підприємства на
відмінно, то середньозважений коефіцієнт задоволення духовно-моральних
потреб трудового колективу відповідно складе 0,37-0,45, соціального розвитку –
0,29-0,36, економічного розвитку – 0,58-0,71 (табл. 2). Якщо більшість виставить
двійки такому партнерству, то коефіцієнт задоволення культурних, соціальноекономічних потреб відповідно складе 0,0-0,18, 0,0-0,14 та 0,0-0,28.
Отже, наш приклад умовного українського підприємства показує, що рівень
задоволення у духовно-моральному та соціальному розвитку більшість
працівників оцінила незадовільно (0,14 – 2 та 0,13 – 2), а економічний розвиток –
задовільно (0,32 – 3). У цілому середньозважений коефіцієнт ефективності
соціокультурного партнерства (оцінка рівня сталого розвитку) склав 0,18, тобто
середній рівень задоволення трудового колективу соціокультурними та
економічними потребами ще залишається незадовільним (2, діапазон 0,00-0,20,
табл. 2,). Отже за умов бездуховності не має і соціального розвитку, а економічне
зростання з його продуктивністю праці та прибутками втрачає весь сенс.
Фінансовими методами забезпечити соціокультурне партнерство та сталий
(життєдайний) розвиток неможливо.
Студенти можуть використати ще четверту складову сталого розвитку –
екологічну і за відповідними її показниками розрахувати оцінку екологічного
розвитку та оцінку сталого розвитку підприємства за вище зазначеною
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методикою.
Відповідь
Коефіцієнт задоволення потреб, К

2 5j

культурних

соціальних

економічних

0,0-0,18
0,19-0.27
0,28-0,36
0,37-0,45

0,0-0,14
0,15-0.21
0,22-0,28
0,29-0,36

0,0-0,28
0,29-0.43
0,44-0,57
0,58-0,71

Середньозважений коефіцієнт
ефективності соціокультурного
партнерства, Ксв 2 5

Оцінка

0,00-0,20
0,21-0,30
0,31-0,40
0,41-0,50
(0,5х0,45)+(0,25х0,36)+(0,25х0,71)

2
3
4
5

1. Що таке нефінансова звітність і хто в ній зацікавлений?
2. Які стандарти підготовки нефінансового звіту?
3. Скільки раз на рік компанія готує нефінансовий звіт?
4. Для чого компанії готують нефінансові звіти?
5. Коли з’явилась нефінансова звітність?
6. Охарактеризувати Стандарт ISO 14000
7. Індекс сталого розвитку Доу Джонса
8.
Організаційно-функціональна структура Комплексної системи
моніторингу та прогнозування соціальних виплат
Практичне заняття: Тема 10. Стратегічні напрями розвитку соціальної
відповідальності в Україні
Навчальна мета заняття: оволодіння навичками розробки напрямів
стратегічних дій соціальної відповідальності бізнесу, уміння обґрунтовувати та
реалізовувати заходи стратегії соціальної відповідальності на конкретному
підприємстві.
Кількість годин: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.
Навчальні питання:

1. Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в
Україні.
2. Активізація діяльності
відповідального бізнесу.

підприємств

щодо

3. Очікувані результати реалізації стратегії.
Теми рефератів

розвитку

соціально
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1.Концепція національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в
Україні.
2.Мета і завдання стратегії соціальної відповідальності в Україні.
3.Організаційно-економічне
забезпечення
управління
корпоративною
соціальною відповідальністю.
Література: 2, с. 499-555; 5, с. 402-408.
План проведення заняття:
І. Порядок проведення вступу до заняття.

1.
Дослідити обґрунтування доцільності розроблення і реалізації
Стратегії на основі зарубіжного та вітчизняного досвіду.
2.
Охарактеризувати: Розвиток можливостей та компетенцій бізнесорганізацій для підтримки їх у реалізації соціальної відповідальності.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
1.
Концепція національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в
Україні.
Задача компаній – додержуватися чинних законів про працю та охорону довкілля.
Важливість систем управління діяльністю з охорони довкілля, таких як ISO14001, для
українських компаній зростає, тому що вони отримують доступ до міжнародних ринків, тоді як
соціальні стандарти, такі як SA8000, ще не настільки помітні в Україні Знедавна увага, яка
приділяється до сфери соціальної відповідальності в Україні, почала зростати – і вона
продовжить зростати в майбутньому. Проте, ступінь інтеграції СВБ у основні бізнесові функції
ще дуже низька. Справжній виклик для українських компаній – перетворити СКВ у стратегію
свого бізнесу, а також у щоденну практику.

2.
Мета і завдання стратегії соціальної відповідальності в Україні.
Програмою економічних реформ визначено, що в умовах, коли джерела
швидкого зростання вичерпано, єдиний шлях виходу України на траєкторію сталого
розвитку – це рішучі та всеосяжні реформи,
спрямовані
на
підвищення
конкурентоспроможності економіки. Реформи будуть спрямовані на побудову сучасної,
стійкої, відкритої та конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки,
формування професійної та ефективної системи державного управління, зрештою –
на підвищення добробуту українських громадян. Програма охоплює широкий набір
стратегічних
перетворень,
серед
яких
виокремлено
пріоритетний напрям
«підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної
служби й
виконавчої
влади», для реалізації якого необхідне встановлення
відповідальних осіб з метою контролю за здійснення реформ та координацію дій
між державними органами, а також для гарантованого виконання державою своїх
соціальних зобов'язань за рахунок їх соціальної відповідальності. Реформування має
бути розширення прав територіальних громад, децентралізація влади через новий
розподіл повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування.
3.
Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною
соціальною відповідальністю.

Віднесення різних практик КСВ до груп заходів.
Групи:
Заходи трудових практик
 Заходи розвитку громади
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Заходи щодо якості продукції та боротьби з корупцією
Поліпшення умов праці для працівників
Можливість навчатися для працівників
Можливість надати роботу людям з особливими потребами
Заходи щодо покращення мотивації працівників
Розвиток системи заохочень для найкращих працівників
Включення працівників до процесу ухвалення рішень
Уведення кодексу поведінки
Укладання колективного договору
Заходи щодо зменшення рівня шуму на робочому місці
Впровадження часткового працевлаштування та роботи вдома для
матерів
o Зберігання робочих місць та машин чистими
o Заборона куріння на робочому місці
o Надання працівникам вихідних для громадських робіт або здачі крові
o Існування профспілки на підприємстві
o Призначення жінок на керівні посади
o Безоплатні обіди для працівників
o Поліпшення ізоляції приміщення
o Наймання персоналу з національних меншин
o Запровадження для персоналу анонімних механізмів подавати скарги
o Зменшення робочих годин до мінімуму
Зменшення забруднення повітря, що його спричиняють автомобілі компанії
Установлення кондиціонерів та обігрівачів на робочих місцях
Розділення відходів
Збирання продуктів по завершенні терміну придатності для переробки
Електронні системи зберігання даних
Утилізація енергозберігаючих ламп
Прибирання з меншим водовикористанням
Зменшення потреби у штучному освітленні
Поліпшення системи збору даних, вимірювання та їхнього зберігання
Будівництво спортивних майданчиків для місцевої громади
Взаємодія з університетами
Збір інформації про КСВ-зобов’язання потенційних бізнес-партнерів
Спонсорство місцевої футбольної команди
Нефінансові звіти для заінтересованих осіб
Покращення якості продуктів і обслуговування
Належне маркування продукції
Належне зберігання продукції
Запровадження антикорупційної політики
Регулярні пожертви
Невеликі подарунки для чиновників, що опікуються компанією
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Завдання: розташувати пункти у послідовності їх зростання та поставити
відсоток, який на вашу думку відповідає дійсності.
«Що є найбільшою перешкодою запровадити КСВ у компанії?»
1. Недостатність людських ресурсів
2. Брак коштів
3. Недостатність ноу-хау
4. Брак технології
5. Брак підтримки з боку керівництва
6. Невмотивованість працівників
7. Брак прибутків від КСВ
1. Основні положення Концепція Національної стратегії соціальної
відповідальності бізнесу в Україні.
2. Наведіть основні терміни і поняття, що використовуються у Концепції
Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні.
3. Дайте характеристику проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція
Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні.
4. В чому полягають мета і завдання Концепції Національної стратегії соціальної
відповідальності бізнесу в Україні?
5. Обґрунтуйте доцільність розроблення і реалізації Концепції Національної
стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні на основі зарубіжного та
вітчизняного досвіду.
6. Проаналізуйте внутрішній контекст розвитку соціальної відповідальності в
Україні.
7. Проаналізуйте зовнішній контекст розвитку соціальної відповідальності в
Україні.
8. Дайте характеристику організаційним та нормативним умовам розвитку
соціальної відповідальності в Україні.
9. Визначте розвиток можливостей та компетенцій бізнес-організацій для
підтримки їх у реалізації соціальної відповідальності.
10. Позначте складові розвитку соціальної відповідальності в Україні.
11. Які очікуються результати реалізації Концепції Національної стратегії
соціальної відповідальності бізнесу в Україні у коротко-строковому (до трьох
років з моменту затвердження Стратегії) періоді?
12. Які очікуються результати реалізації Концепції Національної стратегії
соціальної відповідальності бізнесу в Україні у довгостроковому періоді?
13. Який термін виконання Національної стратегії соціальної відповідальності
бізнесу в Україні? Чи корегувався він останнього часу?

1.

Тестові завдання:
Особливості соціальної відповідальності в Україні обумовлені:
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2.

а) історичними особливостями бізнесу;
б) специфікою громадської думки по відношенню до бізнесу;
в) специфікою законодавства.
Який тип корпоративної соціальної відповідальності найбільше

використовується в Україні:
а) корпоративний соціальний маркетинг;
б) корпоративна філантропія;
в) волонтерська робота;
г)
немає правильної відповіді.
3.
Скільки організацій в Україні є підписантами Глобального договору ООН
щодо КСВ:
а) жодна;
б) десять;
в) понад сто сорок;
г) понад двісті.
4.
Основними перешкодами впровадження соціальної відповідальності в
Україні є:
а) брак відповідного законодавства, фінансів, досвіду та механізмів
впровадження соціальної відповідальності;
б) достатня кількість необхідної інформації стосовно соціальних проблем;
в) достатня кількість урядових і неурядових організацій, що підтримують
соціально відповідальну діяльність.
5.
Основними завданнями «Стратегії сприяння розвитку соціальної
відповідальності бізнесу в Україні» є:
а) запровадження єдиних підходів до розуміння соціальної відповідальності
бізнесу в Україні всіма групами зацікавлених осіб;
б) сприяння розвитку СВБ, розвиток програм ресурсозбереження та
енергоефективності;
в) створення передумов для забезпечення прав людини, етичного виховання
та освіти членів суспільства;
г) всі відповіді вірні.
6.
Які основні напрямки державної політики сприяння розвитку соціальної
відповідальності бізнесу в Україні?
а) зниження державної підтримки проведення публічних заходів з питань
упровадження та результативності СВБ;
б) забезпечення сприятливих правових, фінансових, податкових та
організаційних умов для розвитку соціального відповідального бізнесу в
українському суспільстві.
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