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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Корпоративна 

соціальна відповідальність» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 
6.030601 «Менеджмент». 

Міждисциплінарні звязки: дисципліна «Корпоративна соціальна 
відповідальність» є складовою частиною циклу професійної 
підготовки студентів за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних 
і грунтовних знань із суміжних курсів «Економічна теорія», 
«Правознавство», «Філософія», «Психологія», «Соціологія», «Основи 
менеджменту», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», а також 
цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, роботи 
на лекціях, практичних заняттях та самостійної роботи.  

 
Анотація 

Загострення трансформаційних суперечностей під впливом дії 
глобалізацій них та інтеграційних процесів актуалізували необхідність 
формування нової парадигми суспільного розвитку, в якій завдання 
досягнення кількісного зростання поступається місцем завданню 
забезпечення сталого екологічного, соціального та економічного 
розвитку в межах світового господарства. Цілі та завдання парадигми 
сталого розвитку найбільш ефективно можуть бути реалізовані в 
межах стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), яка 
є добровільною ініціативою організацій щодо дотримання етичних 
норм у сфері соціальної взаємодії та прийняття на себе 
відповідальності за вплив на навколишнє середовище, партнерів, 
споживачів, працівників, громади тощо. 

Навчальна дисципліна «Корпоративна соціальна відповідальність» 
має ознайомити майбутніх фахівців із загальними закономірностями 
взаємодії бізнесу і суспільства, з використанням КСВ в управлінні 
організаціями та розвинути моральну свідомість їхньої соціально-
відповідальної поведінки.  

Об’єктом вивчення курсу «Корпоративна соціальна 
відповідальність» є сфера діяльності управлінців і підприємців, що 
забезпечує корпоративну соціальну відповідальність організації перед 
суспільством і навколишнім середовищем та задоволення потреб і 
очікувань всіх заінтересованих сторін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Предметом вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна 
відповідальність » є інструментарій формування та функціонування 
КСВ в організації.  

Ключові слова: соціальна відповідальність, стейкхолдери, 
волонтерство, благодійність, нефінансова звітність, соціальний діалог, 
етичний кодекс, стандарт, енергоефективність, зелені технології, 
добросовісна конкурентність. 

 
Annotation 

The aggravation of transformational contradictions under the influence 
of globalization and integration processes underlined the need for the 
formation of a new paradigm of social development, in which the task of 
achieving quantitative growth gives way to the task of ensuring sustainable 
environmental, social and economic development within the global 
economy. The goals and objectives of the sustainable development 
paradigm can most effectively be implemented within the framework of the 
Corporate Social Responsibility Strategy (CSR), which is a voluntary 
initiative of organizations to comply with ethical norms in the field of 
social interaction and assume responsibility for environmental impact, 
partners, consumers, employees , communities, etc. 

The academic discipline "Corporate Social Responsibility" should 
familiarize future specialists with the general laws of interaction between 
business and society, using CSR in the management of organizations and 
develop the moral consciousness of their socially responsible behavior. 

The object of the course "Corporate Social Responsibility" is the scope 
of activity of managers and entrepreneurs, which ensures corporate social 
responsibility of the organization to the society and the environment and 
satisfies the needs and expectations of all interested parties. 

The subject of studying the discipline "Corporate Social Responsibility" 
is the toolkit for the formation and functioning of CSR in the organization. 

Interdisciplinary relations: the discipline "Corporate Social 
Responsibility" closely interacts with other disciplines such as Economic 
Theory, Jurisprudence, Philosophy, Psychology, Sociology, Fundamentals 
of Management, Safety of Life, "Labor Protection" and others. 

Key words: social responsibility, stakeholders, volunteering, charity, 
non-financial reporting, social dialogue, ethical code, standard, energy 
efficiency, green technologies, fair competition. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ОКР 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість 
кредитів, 

відповідних  
ECTS – 4,5 

 

за вибором студента  

Модулів: 1  
Напрям підготовки: 

«Менеджмент» 
 
 
 
 
 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

Рік підготовки 

Змістових 
модулів: 2 

4-й 5-й 
Семестри 

Загальна кількість  
годин: 135 

8-й 10-й 
Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

СРС – 5 

26 год. 12 год. 
Практичні 

20 год. 2 год. 
Лабораторні 

– – 
Самостійна робота 

89 121 
Форма контролю:  

залік залік 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить:  
для денної форми навчання – 34% до 66%; 
для заочної форми навчання – 10% до 90%. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета вивчення дисципліни – формування у фахівців базових знань 
з теорії та практики корпоративної соціальної відповідальності і 
набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують 
формування соціально-відповідальної поведінки. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 
викладання дисципліни, є навчити студентів: 

− ідентифікації, аналізу і рангуванню очікувань заінтересованих 
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сторін організації з позицій концепції КСВ; 
− забезпеченню дотримання принципів Глобального договору у 

сфері праці (принципи 3, 4, 5 і 6), спираючись на стандарти МОП, 
Європейського Союзу і національного законодавства;  

− узагальненню матеріалів аналізу для формування пропозицій 
щодо удосконалення програм КСВ; 

− збиранню та оцінюванню інформації з КСВ для прийняття 
рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації; 

− розробці етичних кодексів організацій, фахівців різних 
професій; 

− поширенню інформації про КСВ на основі інформаційної 
політики організації; 

− аналізу соціальної звітності організації і підготовці необхідної 
інформації для її формування; 

− розробці системи моніторингу ефективності діяльності 
організації у сфері КСВ та оцінці результативність програм КСВ за 
допомогою сучасного методичного інструментарію; 

− розробці та впровадженню процедур здійснення соціального 
аудиту; 

− аналізу нефінансових ризиків, пов’язаних з діяльністю 
організації та розробці заходів із їхнього запобігання або зниження. 

В процесі вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна 
відповідальність» 

студенти повинні знати: 
− концептуальні основи розвитку КСВ;  
− зміст Глобального договору ООН; 
− місце КСВ в системі управління організацією; 
− особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів 

суспільного розвитку;  
− принципи чесної конкуренції, етичної поведінки компаній щодо 

партнерів та соціально-відповідального маркетингу; 
− екологічні аспекти КСВ, стандарти екологічного менеджменту 

(ISO 14001, 14000 ); 
− зміст, структуру і вимоги міжнародних стандартів звітності, 

особливості  соціальної звітності в Україні. 
студенти повинні вміти: 
− ідентифікувати, аналізувати і рангувати очікування 

заінтересованих сторін організації з позицій концепції КСВ; 
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− спираючись на стандарти МОП, Європейського Союзу і 
національного законодавства забезпечувати дотримання принципів 
Глобального договору у сфері праці (принципи 3, 4, 5 і 6) ;  

− 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; 

− розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних 
професій; 

− на основі інформаційної політики організації поширювати 
інформацію про КСВ; 

− 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. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1  
«КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЇЇ 

СКЛАДОВІ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ»  

 
ТЕМА 1. Концептуальні основи розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності 
Суть та значення корпоративної соціальної відповідальності. 

Історія розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 
Внутрішнє і зовнішнє середовище КСВ. Концепція менеджменту 
заінтересованих сторін. Організаційне багатство і «стосункові» 
активи. Матриця заінтересованих сторін КСВ. Переваги корпоративної 
соціальної відповідальності. Моделі корпоративної соціальної  
відповідальності (американська, європейська, японська тощо). 
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Міжнародні ініціативи як чинник формування і розвитку КСВ 
(Глобальний договір ООН). Вітчизняний досвід становлення КСВ. 

ТЕМА 2. Корпоративна соціальна відповідальність в системі 
управління організацією 

КСВ як складова стратегії управління та чинник підвищення 
конкурентоспроможності організації. Моделі аналізу заінтересованих 
сторін. Впровадження КСВ у практики і процедури компанії. Можливі 
загрози та шляхи мінімізації ризиків КСВ. Організація діяльності з 
КСВ.  Етичні кодекси. Структурні підрозділи та комітети компаній у 
сфері КСВ. Статус, основні функції, кваліфікація, типові обов’язки, 
професійні стандарти менеджера з КСВ в компаніях. 

 
Змістовий модуль 2  

«ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ НА 
ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»  
 

ТЕМА 3. Формування відносин з працівниками на засадах 
корпоративної соціальної відповідальності 

Права людини і трудові практики як предмет КСВ. Міжнародні 
стандарти прав людини (Загальна декларація прав людини, 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про 
права дитини).  

Стандарти МОП і принципи Глобального Договору у сфері праці. 
Гідна праця як  предмет КСВ. Європейські стандарти у сфері праці. 
Особливості європейської моделі внутрішньої КСВ.  Законодавство 
України у сфері праці як основа КСВ у відносинах з працівниками.  
Соціальний діалог і КСВ. Кращі трудові практики та показники  
внутрішньої КСВ: вітчизняний і зарубіжний досвід. Питання 
професійної етики. 

ТЕМА 4. Стратегія соціально відповідальної поведінки в 
ринковому середовищі 

Формування складової корпоративної соціальної відповідальності у 
відносинах з споживачами. Міжнародні  ініціативи та законодавство 
України у сфері захисту прав споживачів. Якість продукції (стандарт 
ISO 9000). Ведення основної діяльності організації відповідно до 
концепції КСВ. Механізми забезпечення відповідальності у 
виробничій сфері. Зв'язок фінансових та нефінансових ризиків. 
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Принципи добросовісної конкуренції. Соціально відповідальний 
маркетинг. Етична поведінка компаній щодо контрагентів по бізнесу. 
Відповідальне управління ланцюгами постачання. Відповідальне 
ставлення  до інвесторів та дотримання принципів корпоративного 
управління.  

ТЕМА 5. Екологічні аспекти корпоративної соціальної 
відповідальності 

Суть та значення відповідального ставлення організацій до 
довкілля. Міжнародні документи щодо навколишнього середовища 
(Цілі розвитку тисячоліття, Декларація Ріо-де-Жанейро тощо) та 
стандарти екологічного менеджменту (серія ISO 14000). Законодавство 
України про охорону навколишнього середовища. Превентивний 
підхід до вирішення екологічних проблем. Програми з контролю 
забруднення та захисту довкілля, збереження природних ресурсів, 
дотримання екологічних стандартів тощо. Міжнародний і український 
досвід впровадження принципів екологічної відповідальності 
організацій. 

ТЕМА 6. Соціально відповідальні відносини бізнесу з 
територіальними громадами 

Історичні аспекти залучення і розвитку громад: від патронату до 
соціальних інвестицій. Вплив громади на роботу компаній та 
відповідальність компаній перед населенням. Розвиток партнерств з 
місцевою владою та громадою. Участь компаній у життєдіяльності 
громад. Співпраця бізнес-структур з  неурядовими організаціями. 
Особливості забезпечення КСВ у малому та середньому бізнесі 

ТЕМА 7. Оцінка результативності корпоративної соціальної 
відповідальності 

Показники внутрішньої КСВ.  Методи та процедури оцінювання 
ефективності програм КСВ. Модель «Лондонської групи 
порівняльного аналізу» і особливості її використання. Соціальний 
аудит. Збалансована система показників. Концепція потрійного 
результату. Методи оцінювання ділової репутації соціально 
відповідальної компанії. Моніторинг ефективності діяльності 
організації у сфері соціальної відповідальності. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Кількість годин 

Назва тем Денна форма Заочна форма 
 усьо-

го 
у тому  числі усьо-

го 
у тому числі 

л п ін ср л п ін ср 

МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль 1. Корпоративна соціальна відповідальність, її 

складові та місце в системі управління організацією 
ТЕМА 1. Концептуальні 
основи розвитку 
корпоративної соціальної 
відповідальності 

23 4 4  15 24 2 2  20 

ТЕМА 2. Корпоративна 
соціальна відповідальність в 
системі управління 
організацією 

28 4 4  20 20 
 

  20 

Разом за змістовним модулем 1 51 8 8  35 44 2 2  40 
Змістовний модуль 2. Формування відносин зі стейкхолдерами на 

засадах корпоративної соціальної відповідальності 
ТЕМА 3. Формування 
відносин з працівниками на 
засадах корпоративної 
соціальної відповідальності 

18 4 2  6 12 2   10 

ТЕМА 4. Стратегія соціально 
відповідальної поведінки в 
ринковому середовищі 

18 4 2  10 13 2   11 

ТЕМА 5. Екологічні аспекти 
корпоративної соціальної 
відповідальності 

14 4 2  10 22 2   20 

ТЕМА 6. Соціально 
відповідальні відносини 
бізнесу з територіальними 
громадами 

16 2 2  12 22 2   20 

ТЕМА 7. Оцінка резуль-
тативності корпоративної 
соціальної відповідальності 

28 4 4  16 24 2   20 

Разом за змістовним модулем 2 89 18 12  54 91 10   81 
Разом за модулем 1 135 26 20  89 135 12 2  121 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№
Назва теми 

Кількість годин

денна 
 форма

заочна 
форма 

1. Концепція корпоративної соціальної 
відповідальності. Розв’язування ситуаційних задач 

2  

2. Роль КСВ-менеджера в компанії: статус, основні 
функції, кваліфікації, типові обов’язки, професійні 
стандарти. Розробка посадової інструкції КСВ-
менеджера 

2  

3. Діалог із стекхолдерами як основний принцип 
КСВ. Ділова гра «Основні принципи КСВ» 

4  

4. Азбука дискримінації на робочому місці 2  
5. Аналіз міжнародного і українського досвіду 

впровадження принципів екологічної 
відповідальності 

2  

6. Підготовка та аналіз нефінансової звітності 4  
7. Оцінка ефективності програм соціальної 

відповідальності. Розв’язування ситуаційних вправ 
4 2 

Разом  20 2 
 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Самостійна робота студента полягає у поглибленні знань та умінь з 

усіх тем навчальної дисципліни. Самостійна робота потребує 
опрацювання додаткової навчальної літератури, нормативних 
документів, наукових праць та періодичних ділових видань. 

  
Розподіл годин самостійної роботи студентів 

№ 
з/п 

Види навчальної діяльності 
Обсяг часу, 

годин 
денна форма 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 13 
2 Підготовка до практичних занять 10 

3 
Опрацювання окремих частин тем 
програми, які не викладаються на лекціях 

39 

4 Підготовка до контрольних заходів 27 
 Всього 89 
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Завдання для самостійної роботи 

№
  

Назва теми  Кількість годин  
денна заочна 

1. Розкрийте суть понять «організаційне 
багатство» і «стосункові» активи 

3 10 

2. Впровадження КСВ у практики і процедури 
компанії. 

3 10 

3. Можливі загрози та шляхи мінімізації ризиків 
КСВ 

3 10 

4. Етичні кодекси 3 10 

5. Міжнародні стандарти прав людини 3 10 

6. Питання професійної етики 3 10 
7. Етична поведінка компаній щодо контрагентів 

по бізнесу. 

3 10 

8. Відповідальне управління ланцюгами 
постачання 

3 5 

9. Міжнародні документи щодо навколишнього 
середовища 

3 6 

10. Особливості забезпечення КСВ у малому та 
середньому бізнесі 

3 10 

11. Концепція потрійного результат 3 10 
12. Моніторинг ефективності діяльності 

організації у сфері соціальної відповідальності 
3 10 

13. Участь компаній у життєдіяльності громад 3 10 
Разом  89 121 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
В процесі проведення лекційних та практичних занять 

використовуються такі методи активного навчання: диспути та 
дискусії; тематичні тести; розподіл ролей в аудиторії; ділові ігри; 
ситуаційні завдання з обговоренням, кейс-задачі. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним контролем. 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим 
модулем включають тестові питання (25 тестів, одна правильна 
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відповідь з п’яти запропонованих), практична частина (розрахункова 
задача). Перевірка практичних умінь здійснюється під час практичних 
занять і за результатами виконання самостійної роботи. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного контролю з даної 
навчальної дисципліни, є: 
- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо). 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-

бальній шкалі. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із 
заокругленням до цілого числа: 

0% – завдання не виконано; 40% – завдання виконано частково та 
містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
розрахунках або в методиці; 80% – завдання виконано повністю і 
вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, 
висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, 
вчасно і без зауважень. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання 

Поточний контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

15 15 15 10 15 10 20  
30 70 100 

 
В заліковій відомості результати навчання проставляються за 

двома шкалами – 100-бальною та національною. Зараховано 
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виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види 
навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни, і набрали за результатами поточного контролю не менше 
60 балів. 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 

зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 

1. 06-05-39 Безтелесна, Л. І. та Олійник О. О. (2015) Методичні 
вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення 
дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів 
спеціальностей 8.03050701 «Маркетинг» та 8.03050301 «Міжнародна 
економіка». [Методичне забезпечення] / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3551 

2. 101-149Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни “Корпоративна соціальна відповідальність” та 
самостійного вивчення курсу студентами напряму підготовки 
“Менеджмент” заочної форми навчання / Судук О.Ю., – Рівне: 
НУВГП, 2013 –  18 с. 

3. 06-08-68 Методичні рекомендації до виконання практичних 
занять і самостійного вивчення дисципліни “Корпоративна соціальна 
відповідальність” студентами всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 “Менеджмент” / Судук О.Ю., – Рівне: НУВГП, 2014 –  29 с. 

4. Олійник О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / 
О.О.Олійник. – Рівне : НУВГП, 2016. – 222 с. / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11226 
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О.Денис, О. Дубовик, І. Жеребило, А. Зінченко, Н. Реверчук, М. 
Саприкіна, Р. Семів, З. Скринник, К. Телюк; за заг.ред. д-ра екон.наук, 
проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон.наук, проф.А.Я. Кузнєцової. – К.: 
УБС НБУ, 2009. – 245 с. 
7. Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у 
запитаннях і відповідях.-К: 2007.- 80 с. 
8. Котлер Ф., Н.Лі.   Корпоративна соціальна відповідальність. Як 
зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства  / 
Пер. з англ. С. Яринич. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.  
9. Лазоренко О.  «Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: 
експертна думка: зб. статей та рекомендацій» /— К. : Стилос, 2007.  
10. Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із КСВ. «Базова 
інформація з корпоративної соціальної відповідальності» / - К.: 
Видавництво "Енергія", 2008. 167 с. 
11. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування 
корпоративної політики сучасних підприємств в Україні: [навч. 
посіб.]/ Ольга Михайлівна Петроє. –К.: Центр учбової літератури, 
2008. – 60 с. 
12. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: розуміння та 
впровадження. – К: 2005.- 48 с. 
13. Фукуяма Ф.Доверие: социальные добродетели и путь к 
процветанию:[пер. С англ.]/Френсис Фукуяма. – М.:АСТ:АСТ 
Москва:Хранитель, 2006. – 730 с. 
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Допоміжна 
14. Зелена книга ЄС «Популяризація європейських засад 
корпоративної соціальної відповідальності» (EU Green Paper 
«Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility», 
2001);  
15.  Багмет Т. Етичні засади бізнесу // Наукові записки, Випуск 15, 
2006. С.34-42.  
16. Гнибіденко І.Ф., Колот А.М., Новікова О.Ф. та ін., За ред.І.Ф. 
Гнибіденка, А.М.Колота, В.В.Рогового. «Соціальна безпека: теорія та 
українська практика» Монографія / - К.: КНЕУ,2006. 356 с. 
17. Колот А.М. «Соціально-трудові відносини: теорія і практика 
регулювання : монографія» / Київ. нац. екон. ун-т, 2003. 398 с. 
18. Коник Д. Л, Олійник М. В., Привалов Ю. О. - Соціальна 
відповідальність бізнесу в Україні: Матеріали експертного 
дослідження / НАН України; Інститут соціології ; Фонд 
"Інтелектуальна перспектива"; Представництво Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) / Ю. Саєнко (відп.ред.). — К. : Батискаф, 2002. 204 с. 
19. Корпоративная социальная ответственность бизнеса. Экспертная 
оценка и практика в Украине. – К.: ТЭФ ОЛБИ, 2008.  
20. Садеков А., Косова Т.«Соціальні аспекти розвитку 
корпоративного управління в Україні» // Економіка України.  – 2008. – 
№ 11. – С. 88–93. 
21. Сталінська Г.О. «Соціальна складова корпоративного управління: 
вплив на ефективність діяльності ТНК» / Культура народов 
Причерноморья. — 2007. — №99. — С. 105-109 

 
12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Україна. Закон. Про захист економічної конкуренції [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14. 
2. Україна. Закон. Про захист від недобросовісної конкуренції 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/ show/ 236/96-%D0%B2%D1%80. 
3. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 
4. Цифровий репозитарій Харківського національного університету ім. 
В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.dspase.univer.kharkov.ua 
5. Науковий репозитарій СумДУ / [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchForm?i_lang=ukr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


