
Опис навчальної дисципліни 

1. Код: ПП 1. 

2. Назва. Соціальна відповідальність. 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Олійник О.О., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- розробляти, обґрунтовувати і реалізовувати соціальні програми та оцінювати їх вплив на 

навколишнє середовище та соціум з орієнтацією на досягнення соціально-економічної ефективності 

та підтримки позитивного іміджу організації; 

- ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з метою 

формування та розвитку ефективної взаємодії в динамічних соціально-економічних умовах; 

- розробляти систему моніторингу ефективності та реальних досягнень соціальної відповідальності у 

всіх сферах господарської діяльності за допомогою сучасного методичного інструментарію  для 

розробки управлінських рішень щодо удосконалення соціальних програм; 

- збирати та систематизувати необхідну інформацію для формування  соціальної звітності організації 

та проводити її аналіз для прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Управління персоналом», 

«Мотивування персоналу», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємства».   

12. Зміст курсу: Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. Соціальна 

відповідальність людини, держави та суспільства. Організаційно-економічне забезпечення 

управління корпоративною соціальною відповідальністю. Формування відносин роботодавців із 

працівниками на засадах соціальної відповідальності. Формування відносин бізнесу із зовнішніми 

організаціями на засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної 

відповідальності. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності. 

Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. Оцінювання ефективності соціальної 

відповідальності. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., 

проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. —519 с. 

2. Грішнова О.А., Міщук Г.Ю., Олійник О.О. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: 

теорія, практика, регулювання ризиків: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2014. –  216 с. 

3. Олійник О.О. Соціальна відповідальність: навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2017.  

4. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика [Текст] : підручник / за 

наук. ред. д.е.н., проф. Редькіна О. С. – К.: ТОВ «Фарбований лист», 2011. – 480 с. 

5. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія, за наук. ред. д.е.н., проф.  

А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

30 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: лекції з використанням мультимедійної презентації та роздаткового матеріалу, проблемні 

лекції, лекції у формі діалогу, кейсовий метод, моделювання ситуацій, дискусія тощо. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 2 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, вирішення практичних вправ та завдань. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри трудових ресурсів 

  і підприємництва, д.е.н., професор      Л.І. Безтелесна 

Розробник опису дисципліни 

к.е.н., доцент         О.О. Олійник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP 1. 

2. Title: Social responsibility. 

3. Type: obligatory. 

4. Higher education level:  ІI (Master's). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5. 

6. Semester when the discipline is studied: 10. 

7. Number of established ECTS credits: 5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: O. Ollinyk, Ph.D. in 

Economics, Associate Professor.  

9. Results of studies: After studying the discipline the student should be able to: 

- develop, substantiate and implement social programs and assess their impact on the environment and the society 

with a focus on achieving socio-economic efficiency and maintaining a positive image of the organization; 

- Identify, analyze and rank the expectations of the organization's stakeholders in order to form and develop 

effective interaction in dynamic socio-economic conditions; 

- develop a system for monitoring the effectiveness and real achievements of social responsibility in all spheres of 

economic activity with the help of modern methodical tools for the development of managerial decisions on the 

improvement of social programs; 

- collect and organize the necessary information for the formation of the organization's social reporting and 

conduct its analysis for decision-making and the formulation of proposals to the programs of the organization's 

development. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, independent work, practical training, control measures.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Personnel Management", "Personnel 

Motivation", "Management", "Marketing", "Economy of Enterprise". 

12. Course contents: Social responsibility as a factor in sustainable development. Social responsibility of 

human, state and society. Organizational and economic provision of corporate social responsibility 

management. Formation of relations between employers and employees on the basis of social responsibility. 

Formation of business relations with external organizations on the basis of social responsibility. 

Environmental component of social responsibility. Social partnership as an instrument for the formation of 

social responsibility. Monitoring Corporate Social Responsibility. Evaluating the efficiency of social 

responsibility. Strategic directions of development of social responsibility in Ukraine. 

13. Recommended educational editions:  

1. Social responsibility: teaching manual / [A. M. Kolot, O. A. Grishnovа and others.]; per community Ed. doctor 

of sciences, prof. A. M. Kolot. - K.: KNEU, 2015. -519 p. 

2. Grishnova OA, Mischuk G.Yu., Oliіnyk O.O. Social Responsibility in Labor Relations: Theory, Practice, Risk 

Management: Monograph. - Rivne: NUVGP, 2014 - 216 p. 

3. Oliіnyk O.O. Social responsibility: teach. manual - Rivne: NUVGP, 2017. 

4. Corporate Social Responsibility: Models and Management Practices [Text]: Textbook / in Science. Ed. doctor 

of sciences, prof. Red'kina O. S. - K .: LLC "Painted sheet", 2011. - 480 p. 

5. Social responsibility: theory and practice of development: monograph, for sciences. Ed. Dr. Econ. Sciences, 

prof. A. M. Kolot. - K.: KNEU, 2012. - 501 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

30 hours lectures, 22 hours practical work, 98 hours independent work. Total - 150 hours. 

Methods: lectures using multimedia presentations and handouts, problem lectures, lectures in the form of 

dialogue, testing, case studies, discussion, etc. 

15. Forms and assessment criteria: 

Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test. 

Current control (60 points): testing, questioning, solving tasks. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the Department of Labor and  

Entrepreneurship, Prof.        L. Beztelesna 

 

Prepared by  

       Phd in Economics, Associate Professor             O. Oliinyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


