
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Обов’язкова
Другий (.магістерський)
Українська
Перший
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти узагальнювати матеріали аналізу для формування 
пропозицій щодо удосконалення програм КСВ; застосовувати основні принципи прийняття 
етичних управлінських рішень; збирати й оцінювати інформацію з КСВ для прийняття рішень 
і формування пропозицій до програм розвитку організації; аналізувати і обґрунтовувати 
соціальну звітність організації і готувати необхідну інформацію для її формування; 
обґрунтовувати нефінансові ризики, пов’язані з діяльністю організації та розробляти заходи із 
запобігання або зниження.

Зміст навчальної дисципліни: Корпоративна соціальна відповідальність в управлінні 
організацією. Концептуальні основи розвитку Корпоративної соціальної відповідальності. 
КСВ у системі управління організацією. Соціально відповідальні відносини бізнесу з 
територіальними громадами та в ринковому середовищі. Формування відносин із 
працівниками на засадах КСВ. Інформаційна політика у сфері КСВ. Соціальна звітність.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  12 год., практичні заняття -  24 год., самостійна 
робота -  84 год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання; лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр.

Навчальні ресурси:
1. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник/кол. авт. за заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А.Я.Кузнєцової. -  Вид. друге, випр. і доп. -  
К.:УБС НБУ, 2012.-314с.

2. Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і 
відповідях.-К: 2017.- 80 с.

3. Лазоренко О. «Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка: зб. 
статей та рекомендацій» /— К. : Стилос, 2007.

4. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу [Електронний 
ресурс] / Представництво ООН в Україні // Ініціатива Глобального договору в Україні. -  
Режим доступу : http://www.globalcornpact.org.ua.

5. Офіційний сайт організації «Бізнес за соціальну відповідальність» (Business for Social 
Responsibility) [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : www.bsr.org.

6. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua
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