


2 

 



3 

 

ЗМІСТ 

Вступ ............................................................................................................................. 4 

1.Опис навчальної дисципліни ................................................................................... 5 

2.Мета вивчення навчальної дисципліни .................................................................. 6 

3.Передумови для вивчення дисципліни .................................................................. 7 

4. Очікувані результати навчання .......................................................................... 7 

5.Програма навчальної дисципліни ........................................................................... 8 

6.Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування ........ 12 

7.Форми поточного та підсумкового контролю ..................................................... 12 

8.Критерії оцінювання результатів навчання ......................................................... 13 

9.Засоби навчання ...................................................................................................... 13 

10.Рекомендовані джерела інформації .................................................................... 13 

Додаток А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВСТУП 

 

Анотація 

Сталий розвиток, тобто збалансований розвиток в економічному, 

екологічному і соціальному вимірах, є визнаною в світі альтернативою моделі 

бізнес-центризму, зорієнтованої на одностороннє економічне зростання. 

Концепція соціальної відповідальності є базою  досягнення паритету інтересів 

бізнесу, держави та суспільства, необхідного для забезпечення сталого 

розвитку. Реалізація цієї концепції на рівні окремих підприємств,  видів 

економічної діяльності та у масштабі національної економіки потребує 

спеціальних знань і компетентностей, які мають сформуватися в процесі 

вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність». Зважаючи на професійне 

спрямування магістерської програми, у викладанні дисципліни робиться 

наголос на засвоєнні фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку. 

 

Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративний сталий 

розвиток, соціальне партнерство, нефінансова звітність, стейкхолдери, 

фінансові механізми корпоративної стійкості, система збалансованих 

показників корпоративного сталого розвитку(SBSC). 

 

 

 

Abstract 

Sustainable development, that is, balanced development in economic, 

environmental, and social dimensions, is an internationally recognized alternative to 

the business-centrism model focused only on economic growth. The concept of social 

responsibility is the basis for achieving parity of interests of business, government 

and society, which is necessary to ensure sustainable development. The concept 

implementation at the levels of enterprises, types of economic activity, and the 

national economy requires special knowledge and competencies, which are formed 

by studying the discipline "Social responsibility". Given the professional orientation 

of the master's program, the teaching of the discipline focuses on the mastery of 

financial mechanisms of corporate sustainability. 

 

Key words: social responsibility, corporate sustainable development, social 

partnership, non-financial reporting, stakeholders, financial mechanisms for corporate 

sustainability, Sustainable Balanced Scorecard (SBSC). 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність 

(освітня програма), 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  

 

Обов’язкова 

Модулів - 1 

змістових модулів - 2 

Рік підготовки 

5-й 5-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

__________________ 

Спеціальність 072 

«Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Семестр 

9-й 9-й 

Лекції 

15 год. 10 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

 не передбачено 

Практичні, семінарські 

30 год. 12 

Самостійна робота 
Загальна кількість 

годин - 120 75 год 98 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –3; 

самостійної роботи 

студента - 5 

Освітній рівень: 

другий 

(магістерський) 

Індивідуальні завдання: 

– – 

Вид контролю: Екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета навчальної дисципліни 

 

Мета – формування у студентів фундаментальних знань теорії та 

практики соціальної відповідальності і відповідних професійних 

компетенцій. 

Завдання   
- вивчення теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, 

суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого 

розвитку суспільства;  

- визначення можливостей використання зарубіжного досвіду та аналіз 

можливостей використання елементів зарубіжних моделей соціальної 

відповідальності в національній економіці;  

- формування розуміння значення соціальної відповідальності держави, 

бізнесу, суспільства та людини;  

- аналіз ролі держави в забезпеченні практики ефективної системи 

соціальної відповідальності. 

В результаті вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» 

здобувачі вищої освіти повинні оволодіти загальними і фаховими 

комтентностями. 

Загальні компетентності: 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Фахові компетентності: 

ФК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ФК11. Здатність діагностувати причини і визначати фактори розвитку 

кризових явищ та мінімізувати їх негативні наслідки для корпоративних 

фінансів. 

ФК12. Здатність розробляти та використовувати фінансові механізми 

для забезпечення корпоративного сталого розвитку. 

За підсумками вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні 

соціальної відповідальності;  

- особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного 

розвитку;  

- місце соціальної відповідальності в діяльності підприємства;  

- нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності;  

- моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних 

типів корпоративної культури;  

- критерії, показники та методику оцінювання соціальної 

відповідальності;  
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- 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 стосовно співпрацівників підприємства;  

- екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-

правове регулювання;  

- сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів 

соціальної звітності.   

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є дисципліни: «Гроші та 

кредит», «Фінанси підприємств», «Податкова система», «Фінансовий 

аналіз», «Фінансовий ринок», «Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання», «Інвестування». 

 

 

4. Очікувані результати навчання 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності 

та опрацюванні її результатів. 

ПР15. Розробляти та реалізовувати стратегії забезпечення 

корпоративної стійкості в системі фінансових механізмів корпоративного 

сталого розвитку. 

ПР16. Усвідомлювати значення концепції корпоративної соціальної 

відповідальності та вміння застосовувати її на практиці. 

 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни студент зможе: 

- формувати механізм управління соціальною відповідальністю;  

- формувати ефективну взаємодію роботодавців зі співробітниками на 

засадах соціальної відповідальності; 
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- формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на 

засадах корпоративної соціальної відповідальності;  

- визначати напрями активізації індивідуальної та колективної 

екологічної відповідальності;  

- посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного розвитку 

через соціальне партнерство;  

- здійснювати моніторинг соціальної відповідальності;  

- оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності;  

- розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник 

підвищення конкурентоспроможності. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  Соціальна відповідальність як засаднича 

стратегія взаємодії держави, бізнесу, суспільства, людини 

 

Змістовий модуль 1. Соціальна відповідальність як засаднича 

стратегія взаємодії держави, бізнесу, суспільства, людини.   

 

Тема1. Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку. [1 ]. 

стр. 8-11;  [2 ]. стр. 7-34; [3 ]. стр. 6-18; [4 ]. стр. 7-50. 

Наукові підходи до визначення сутності соціальної відповідальності. 

Концепція сталого розвитку. Соціальна відповідальність у системі сталого 

розвитку. Види соціальної відповідальності. Підстави соціальної 

відповідальності. Принципи соціальної відповідальності.  

 

Тема2. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства. 

[2 ]. стр. 35-49; [3 ]. стр. 19 – 34. 

Сутність та параметри розвитку соціальної відповідальності людини . 

Соціальна відповідальність держави. Державна політика як основа 

формування простору взаємодії держави, суспільства й бізнесу Соціальна 

держава. Формування й проблеми реалізації соціальної відповідальності 

держави. 

 

Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення управління 

корпоративною соціальною відповідальністю. [1 ]. стр. 12 - 30; [2 ]. стр. 

50-67; [3 ]. стр. 35-61; [4 ]. стр. 129-191. 

Історія становлення та розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності. Сутність концепції корпоративної соціальної 

відповідальності. Організація діяльності з соціальної відповідальності 

підприємства. Структура управління корпоративної соціальної 

відповідальності. Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності. 

Політика управління соціальною відповідальністю. Вплив державної 

політики на формування організаційно-економічних механізмів управління 

корпоративною соціальною відповідальності.   
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Тема 4. Формування відносин роботодавців із працівниками на 

засадах соціальної відповідальності. [2 ]. стр. 68-88; [3 ]. стр. 62-80; [4 ]. 

стр. 245-292. 

Корпоративна соціальна відповідальність у внутрішньому середовищі. 

Міжнародне законодавче регулювання трудових відносин на основі 

соціальної відповідальності бізнесу (СВБ). Забезпечення достойної праці у 

системі КСВ. Корпоративне громадянство. Практика трудових відносин крізь 

призму концепцій корпоративної соціальної відповідальності та 

корпоративного громадянства в Україні. Стан захисту прав акціонерів в 

Україні в умовах існуючого інституційного середовища. Забезпечення прав 

акціонерів. Напрямкі корпоративної політики щодо відносин з працівниками 

та акціонерами.  

 

Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями 

на засадах соціальної відповідальності. [1 ]. стр. 55 - 70; [2 ]. стр. 89 - 105;  

[ 3]. стр. 81-100. 

Складові зовнішньої відповідальності бізнесу. Взаємодія зі 

стейкхолдерами як основний принцип соціальної відповідальності. Соціальна 

відповідальність бізнесу у розрізі об’єктів відповідальності. Новітні 

інструменти стратегічної корпоративної філантропії. Соціально 

відповідальний маркетинг. Відповідальне управління ланцюгом постачання. 

Відповідальність компаній щодо партнерів по бізнесу. 

  

Змістовий модуль 2.  Формування ефективного розвитку соціальної 

відповідальності 

 

Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності. [1 ]. стр. 

148-169; [2 ]. стр. 106-125; [ 3]. стр. 101-113; [4 ]. стр. 71-128. 

Сутність екологічної відповідальності. Еволюція концепцій екологічної 

відповідальності. Елементи екологічної відповідальності бізнесу. Досвід 

реалізації принципів екологічної відповідальності. Характеристика 

корпоративних екологічних стандартів в Україні. Їх зв’язок з 

конкурентоспроможністю підприємств. Фактори екологічної соціальної 

відповідальності українських підприємств. Шляхи посилення екологічної 

відповідальності.  

 

Тема 7. Соціальне партнерство як елемент формування соціальної 

відповідальності. [1 ]. стр. 125-147; [ 2]. стр. 126 – 141. 

Соціальна відповідальність як бізнес-стратегія. Соціальна 

відповідальність як фактор стійкого розвитку підприємства, інструмент 

управління ризиками та засіб підвищення ефективності управління. 

Довгострокові вклади в соціально-економічний розвиток територій. 

Відповідальність перед співробітниками та іншими стейкхолдерами. 
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Відносини з місцевими громадами. Співпраця з органами влади та іншими 

стейкхолдерами. Прозорість ведення бізнесу. Легітимність форм власності. 

Ефективні форми взаємодії із зацікавленими сторонами й групами впливу. 

 

 

Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. [1 ]. 

стр. 170-194; [2 ]. стр. 142 - 156; [3]. стр. 114 – 134. 

Значення та зміст моніторингу соціальної відповідальності. Нефінансова 

звітність як інструмент розвитку соціальної відповідальності підприємства. 

Стандарти підготовки нефінансового звіту. Процес підготовки звіту. 

Нефінансова звітність у світі. Нефінансова звітність в Україні.  

 

 

Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. [2 ]. 

стр. 157-177; [3 ]. стр. 135-148; [4 ]. стр. 352-379. 

Фактори ефективності функціонування інструментів КСВ в управлінні 

організацією. Інструменти КСВ у розрізі різних рівнів управління і груп 

зацікавлених осіб Рівні і показники соціальної відповідальності бізнесу. 

Економічні, екологічні та соціальні показники. Індексний метод оцінювання 

КСВ дістав поширення у міжнародній практиці. Якісна оцінка соціальних 

інвестицій. Система показників КСВ у сфері взаємовідносин з персоналом на 

основі GRI/ Система збалансованих показників корпоративного сталого 

розвитку(SBSC). 

 

Тема 10. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності 

в Україні.  [2 ]. стр. 178-195; [3 ]. стр. 149 – 163; [4 ]. стр. 192-244; [4 ]. стр. 

340-351. 

Зовнішні та внутрішні чинники розвитку соціальної відповідальності в 

Україні. Активізація діяльності підприємств щодо розвитку соціально 

відповідального бізнесу. Напрямки державної політики сприяння розвитку 

соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Мета, завдання і цілі Стратегії 

сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 

2020 р. Формування стратегій корпоративного сталого розвитку. Кредитний 

механізм корпоративної стійкості. Страховий механізм корпоративної 

стійкості. Бюджетний механізм корпоративної стійкості. 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Соціальна відповідальність як засаднича стратегія взаємодії держави, бізнесу, суспільства, людини    

Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник 

сталого розвитку   

14 2 4 - 8  1 1 - 10 

Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави 

та суспільства     

11 1 2 - 8  1 1 - 10 

Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення 

управління КСВ      

13 1 4 - 8  1 1 - 10 

Тема 4. Формування відносин роботодавців із 

працівниками на засадах соціальної відповідальності 

10 1 2 - 7  1 1 - 10 

Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми 

організаціями на засадах соціальної відповідальності 

12 2 3 - 7  1 2 - 9 

Разом за змістовим модулем 1 60 7 15 - 38 60 5 6 - 49 

      Змістовий модуль 2. Формування ефективного розвитку соціальної відповідальності  

Тема 6. Екологічна компонента соціальної 

відповідальності  

13 2 4 - 7  1 1 - 10 

Тема 7. Соціальне партнерство як елемент 

формування соціальної відповідальності 

10 1 2 - 7  1 1 - 10 

Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної 

відповідальності    

10 1 2 - 7  1 1 - 10 

Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної 

відповідальності 

13 1 4 - 8  1 2 - 10 

Тема 10. Стратегічні напрями розвитку соціальної 

відповідальності в Україні 

14 3 3 - 8  1 1 - 9 

Разом за змістовим модулем 2 60 8 15 - 37 60 5 6 - 49 

Разом за курсом 
120 15 30 - 75 120 10 12 - 98 
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Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

д з 

1. 

Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку. 

Обгрунтування місця соціальної відповідальності в системі 

сталого розвитку.        

4 1 

2. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства.          2 1 

3. 

Організаційно-економічне забезпечення управління КСВ.  

Ідентифікація та оцінка ризиків, пов’язаних з низьким рівнем 

соціальної відповідальності підприємства.          

4 1 

4. 

Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах 

соціальної відповідальності.  Розробка напрямків корпоративної 

політики щодо відносин з працівниками та акціонерами.        

2 1 

5. 

Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на 

засадах соціальної відповідальності. Розробка напрямків 

поліпшення відносин зі стейкхолдерами визначеного 

підприємства     

3 2 

6. 
Екологічна компонента соціальної відповідальності. Визначення 

шляхів підвищення  корпоративних екологічних стандартів.    
4 1 

7. 

Соціальне партнерство як елемент формування соціальної 

відповідальності.  Розробка напрямків поліпшення відносин зі 

стейкхолдерами визначеного підприємства. 

2 1 

8. 
Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності.  

Організація підготовки нефінансового звіту підприємства.     
2 1 

9. 

Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. Оцінка 

впливу інституційного середовища на сталий розвиток 

підприємства. 

4 2 

10. 

Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в 

Україні.  Формування системи збалансованих показників 

корпоративної стійкості (SBSC)  визначеного підприємства 
3 1 

 Разом 30 12 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до лекційних занять – 0,5 год./1 год. занять (1 година на 1 

лекцію);  

 підготовка до практичних занять – 1год /1 заняття;  

 підготовка до екзамену – 15 год. на 1 захід. 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

д з 

1 Підготовка до лекцій  10 10 

2 Підготовка до практичних 10 10 

3 Підготовка до екзамену 15 15 
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4 Самостійне вивчення тем курсу   

4.1. 

Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку. 

Обгрунтування місця соціальної відповідальності в 

системі сталого розвитку.        

4 4 

4.2. 
Соціальна відповідальність людини, держави та 

суспільства.          
4 4 

4.3. 

Організаційно-економічне забезпечення управління 

КСВ. Ідентифікація та оцінка ризиків, пов’язаних з 

низьким рівнем соціальної відповідальності 

підприємства.          

4 4 

4.4. 

Формування відносин роботодавців із працівниками на 

засадах соціальної відповідальності.  Розробка напрямків 

корпоративної політики щодо відносин з працівниками 

та акціонерами.        

4 4 

4.5. 

Формування відносин бізнесу із зовнішніми 

організаціями на засадах соціальної відповідальності.  

Розробка напрямків поліпшення відносин зі 

стейкхолдерами визначеного підприємства     

4 5 

4.6. 

Екологічна компонента соціальної відповідальності. 

Визначення шляхів підвищення  корпоративних 

екологічних стандартів.    

4 4 

4.7. 

Соціальне партнерство як елемент формування 

соціальної відповідальності.  Розробка напрямків 

поліпшення відносин зі стейкхолдерами визначеного 

підприємства. 

4 4 

4.8. 

Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності.  

Організація підготовки нефінансового звіту 

підприємства.     

4 5 

4.9. 

Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. 

Оцінка впливу інституційного середовища на сталий 

розвиток підприємства. 

4 4 

4.10. 

Стратегічні напрями розвитку соціальної 

відповідальності в Україні.  Формування системи 

збалансованих показників корпоративної стійкості 

(SBSC)  визначеного підприємства 

4 5 

5. Підготовка домашньої контрольної роботи - 20 

 Разом 75 98 
 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування   

- екзамен; 

- стандартизовані тести, тематичні тести; 

- ділові ігри; 
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- модульні контрольні роботи (денна форма) та контрольна робота 

(заочна форма навчання); 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

  

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету.  

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з 

поточного контролю і оцінки екзамену. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 60 

балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки 

протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та 

інше). Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів.   

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки 

іспиту. Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та 

за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної 

теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) та набутих 

практичних навичок під час виконання завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 

 

 

б Критерії оцінювання під час поточного контролю 

2 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, 

використані міжпредметні зв’язки, практичне завдання виконано правильно, вчасно і 

без зауважень 

1,5 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві помилки 

та неточності у викладенні матеріалу, практичне завдання виконано повністю і вчасно, 

але містить несуттєві недоліки (висновки, оформлення тощо)  

1 

Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована, містить 

математичні неузгодження. практичне завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці 

0,5 

Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована, математичний 

апарат не використовується, практичне завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки розрахункового та методичного характеру 

0 Здобувач не дає відповіді, практичне завдання не виконано 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 
% вірних 

відповідей 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

бал 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 
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Критерії оцінювання контрольної роботи (заочна форма навчання) 

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань та тесту. 

Кількість 

балів Критерії оцінювання контрольної роботи 

Теоретична частина роботи 

8-10 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, 

використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані висновки. 

6-7 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу. 

3-5 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована. 

1-2 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована. 

0 Здобувач не дає відповіді. 

Оцінювання тесту 

2-10 
Тест складається з 5 завдань. Кожне правильно вирішене завдання оцінюється в 

2 балл. 
 

Підсумковий контроль (екзамен) 
Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань та одного тестового 

завдання. За кожне теоретичне питання здобувач може отримати максимум 15 балів, за 

правильну відповідь на тестове завдання отримує 10 балів. 

бал Критерії оцінювання теоретичного питання на заключному іспиті 

13-15 
Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, 

використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані висновки. 

9-12 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу. 

5-8 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована. 

1-4 

Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована, 

використовується невірна термінологія. 

0 Здобувач не дає відповіді. 
 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
 Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ1 Тема 1 Практичне заняття 2 Практичне заняття 2 

Тема 2 Практичне заняття 2 Практичне заняття 2 

Тема 3 Практичне заняття 2 Практичне заняття 2 

Тема 4 Практичне заняття 2 Практичне заняття 2 

Тема 5 Практичне заняття 2 Практичне заняття 2 

ПМК Тест 20   

ЗМ2 Тема 1 Практичне заняття 2 Практичне заняття 2 

Тема 2 Практичне заняття 2 Практичне заняття 2 

Тема 3 Практичне заняття 2 Практичне заняття 2 

Тема 4 Практичне заняття 2 Практичне заняття 2 

Тема 5 Практичне заняття 2 Практичне заняття 2 

ПМК Тест 20   

 КР   Контрольна робота 40 

Підсумковий контроль Екзамен 40 Екзамен 40 

Сума 100  100 
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Заохочувальні бали: 

стаття у фаховому виданні …………………………………..…..+ 20 балів; 

участь у конференції (тези доповідей конференції)……………+ 10 балів; 
 

9. Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання: 

– мультимедіа, відео- і звуковідтворювальної, проєкційної апаратури 

(проєктори, екрани, смартдошки тощо); 

– комп’ютерів, комп’ютерних систем та мереж; 

– програмного забезпечення (для підтримки дистанційного навчання та ін.); 

– власних мобільних пристроїв (смартфони, планшети. ноутбуки, тощо). 

 

10. Рекомендовані джерела інформації  

з дисципліни «Соціальна відповідальність» 
 

Основна література 

1. Корпоративна соціальна відповідальність : Навч. посіб. для студ. 

денної та заочної форм навчання спеці. економічного профілю / Укладач: М. 

В. Матушкіна. – Старобільськ, 2017. – 201 с. URL : 
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1795/1/Matooshkina.pdf 

2. Олійник О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. О. 

Олійник. – Рівне : НУВГП, 2016. – 222 с. URL : http://   ep3.nuwm.edu.ua  

3. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність: навч. посіб. 

/ О.О. Охріменко, Т.В. Іванова. – К:  Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут». – 2015. –180 с. URL : 
http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Socialna-vidpovidalnist.pdf 

4. Рогов Г. К. Формування системи фінансових механізмів 

корпоративного сталого розвитку. Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. 424 с.   

5. Соціальна відповідальність. Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. 

В. Пирог, Л. І. Чернобай, С. Б. Романишин, Н. О. Вацик. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2016.  
 

Допоміжна література 

6. Податковий кодекс України. № 2755-VI від 02.12.2010. Голос 

України   від 04.12.2010 № 229,/ № 229 – 230/. URL :  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  

7. Закон України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. 

Голос України   від 05.11.2008 № 211. URL : 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 

8. Международный HR-стандарт SA 80001997 «Социальная 

ответственность» / HR-Portal / Сообщество HR-менеджеров. URL : 

http://www.hr-portal.ru/article/mezhdunarodnyi-hr-standart-sa-80001997 

sotsialnaya-otvetstvennost%C2%BB 

9. Рогов Г. К. Система фінансових механізмів корпоративного сталого 

розвитку: складові концепції  / Г. К. Рогов // Вісник соціально-економічних 
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