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1. Загальна інформація 

 

Тип дисципліни – вибіркова                          Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається у десятому семестрі 

Кількість кредитів – 4. Загальний обсяг – 120 годин. 

Аудиторні заняття, годин: 

денна 

заочна 

всього лекції лабораторні практичні 

30 20 - 10 

10 4 - 6 

Самостійна робота, годин 

денна 

заочна 

- 

90 

112 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
 Останнім часом спостерігається зростання інтересу до різноманітних аспектів 

відповідальності загалом і соціальної відповідальності зокрема, як і до багатьох споріднених, 

близьких за природою, суспільних норм і явищ. Формування та розвиток цього пріоритету є 

відповідною реакцією на виникнення гострих політичних, економічних, соціальних, екологічних, 

соціокультурних та інших проблем сучасного світу. 

Необхідність активізації впровадження принципів соціальної відповідальності в життя 

суспільства, його правових та економічних засад, а також залучення України до процесів 

глобалізації, економічної інтеграції зумовили важливість створення позитивного іміджу 

вітчизняних підприємств на міжнародній арені. Зосереджуючись на українських реаліях, маємо 

визнати, що соціальна відповідальність – це те чого сьогодні бракує українському суспільству 

для того, щоб вийти на вищий рівень економічного та соціального розвитку.  

Засвоєння дисципліни «Соціальна відповідальність» магістрами, не лише надасть змогу 

засвоїти теоретичні та практичні питання курсу, але й сприятиме формуванню в майбутніх 

фахівців компетенції щодо імплементації інституту соціальної відповідальності в практику 

управління на державному, територіальному, корпоративному рівнях. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою дисципліни «Соціальна відповідальність» є формування у студентів фундаментальних 

знань теорії та практики соціальної відповідальності та відповідних професійних компетенцій, щоб 

вони вміли застосовувати елементи соціальної відповідальності, а також формувати соціальні звіти у 

своїй подальшій практичній діяльності. 

http://socist.onaft.edu.ua/


Основним завданням дисципліни є ознайомлення майбутніх фахівців із загальними 

закономірностями взаємодії бізнесу і суспільства, з використанням принципів соціальної 

відповідальності в управлінні організаціями та розвиток моральної свідомості їхньої соціально-

відповідальної поведінки.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- складові соціальної відповідальності бізнесу; 

- стратегії реалізації соціальної відповідальності; 

- основні переваги соціально-відповідальних корпорацій;  

- зміст Глобального договору ООН; 

- місце соціальної відповідальності в системі управління організацією; 

- шляхи покращення результативності показників корпоративної соціальної політики 

підприємства; 

- зміст, структуру і вимоги міжнародних стандартів звітності, особливості соціальної звітності 

в Україні; 

вміти:  
- застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських рішень; 

- спираючись на стандарти МОП, Європейського Союзу і національного законодавства 

забезпечувати дотримання принципів Глобального договору у сфері праці;  

- розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних професій; 

- ідентифікувати, аналізувати та пропонувати стратегії реалізації соціальної відповідальності та 

ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності. 

- збирати й оцінювати інформацію з КСВ для прийняття рішень і формування пропозицій до 

програм розвитку організації; 

- аналізувати соціальну звітність організації і готувати необхідну інформацію для її 

формування; 

- за допомогою сучасного методичного інструментарію розробляти систему моніторингу 

ефективності діяльності організації у сфері КСВ та оцінювати результативність програм КСВ; 

- розробляти та впроваджувати процедури здійснення соціального аудиту; 

- аналізувати нефінансові ризики, пов’язані з діяльністю організації та розробляти заходи із 

їхнього запобігання або зниження. 

 

4. Програмні компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» здобувач 

вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які 

визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 075 Маркетинг та освітньо-професійній 

програмі «Маркетинг» підготовки магістрів http://fmml.onaft.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/05/075-Маркетинг-магістр.pdf 

 

Загальні компетентності: 

ЗК1 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК2 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК5  Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8 Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

  ЗК9* Здатність свідомо та соціально відповідально діяти на основі етичних міркувань і 

принципів академічної доброчесності. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1  Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших 

теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. 

СК2  Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у 

сфері маркетингу та практики їх застосування. 

СК4  Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом. 

СК9  Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та прикладні дослідження у 

сфері маркетингу. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/11/2019-11-05-075-marketing-magistr.pdf
http://fmml.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/075-Маркетинг-магістр.pdf
http://fmml.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/075-Маркетинг-магістр.pdf


Програмні результати навчання: 
ПРН2 Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу 

для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. 
 

ПРН8 Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних 

задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. 
 

ПРН 
17* 

Формувати та удосконалювати маркетингові технології діяльності харчових та 

переробних підприємств, рекреаційних закладів на основі людиноцентричного підходу 

з врахуванням міжнародних соціальних тенденцій, національних та регіональних 

програм розвитку. 

 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Соціальна відповідальність: види та сучасні підходи щодо її 

розвитку. 

Тема 1. Вступ до вивчення курсу «Соціальна відповідальність». Види соціальної 

відповідальності. 

Тема 2. Соціальна відповідальність бізнесу та її складові. 

Тема 3. Реалізація соціальних програм та основні види соціально відповідальних 

компаній. 

Тема 4. Переваги соціально відповідальних корпорацій. 

Тема 5. Історичні аспекти розвитку соціальної відповідальності бізнесу. Глобальний 

договір ООН.  

Змістовий модуль 2. Корпоративна практика організації соціальної 

відповідальності. 

Тема 6. Особливості та перспективи розвитку соціального діалогу і соціальної 

відповідальності на підприємствах в Україні. Гендерна рівність у трудових відносинах. 

Тема 7. Соціальна політика та підходи щодо її здійснення. 

Тема 8. Основні форми соціальної звітності. 

Тема 9. Кодекси корпоративної діяльності. 

Тема 10. Завдання та шляхи розбудови перспективних відносин з партнерами. 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Схема нарахування балів: 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

Min 

д/з 

Max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

од. 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

од. 

Сумарні 

 бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. Соціальна відповідальність: види та сучасні підходи щодо її розвитку. 

Робота на лекціях 1 2 7 7 14 2 2 4 

Робота на практичних заняттях 1 2 8 8 16 3 3 6 

Опрацювання тем, не винесених на 

лекції 
4 6 1 4 6 4 16 24 

Підготовка до практичних занять  1 2 8 8 16 3 3 6 

Виконання поточних контрольних 

робіт  
6,5 9 2 13 18 2 13 18 

Проміжна сума  – – – 40 70 - 37 58 

Модульний контроль 20 30 1 20 30  23 42 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 - 60 100 

Оцінка за заліковий кредит 60...100 60...100 



ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 2 

Змістовий модуль 2. Корпоративна практика організації соціальної відповідальності. 
 

Робота на лекціях 1 2 7 7 14 2 2 4 

Робота на практичних заняттях 1 2 8 8 16 3 3 6 

Опрацювання тем, не винесених на 

лекції 
4 6 1 4 6 4 16 24 

Підготовка до практичних занять  1 2 8 8 16 3 3 6 

Виконання поточних контрольних 

робіт  
6,5 9 2 13 18 2 13 18 

Проміжна сума  – – – 40 70 - 37 58 

Модульний контроль 20 30 1 20 30  23 42 

Оцінка за змістовий модуль 2 - - - 60 100 - 60 100 

Оцінка за заліковий кредит 60...100 60...100 

 

Інформаційні ресурси: 

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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