
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: СГП 3. 

2. Назва: Соціальна відповідальність. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лекторів, науковий ступінь, посада: Олійник Олена Олександрівна, к.е.н, 

доцент, доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва; Туровська Галина Іванівна, к.т.н., 

доцент, доцент кафедри охорони праці та життєдіяльності. 

9. Результати навчання:  
- формувати механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю; 

- розробляти нормативно-правове, організаційне та фінансове забезпечення КСВ; 

- налагоджувати ефективну взаємодію організації з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами на 

засадах соціальної відповідальності; 

- здійснювати моніторинг та оцінювання ефективності корпоративної соціальної відповідальності; 

- виділяти сучасні вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності; 

- визначати першочергові заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища та безпеки 

праці як невід’ємну складову соціальної відповідальності. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Основи екології», «Маркетинг», 

«Економіка праці», «Менеджмент», «Управління персоналом», «Безпека життєдіяльності та цивільний захист».  

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

людини та держави. Організаційно-економічне забезпечення управління КСВ. Формування відносин 

роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності. Міжнародні норми в галузі 

охорони праці. Система управління охороною праці в організації. Спеціальні розділи охорони праці в 

галузі професійної діяльності. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах 

соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної відповідальності. Моніторинг та 

оцінювання ефективності КСВ. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Балуєва О.В. Соціальна відповідальність: навч. посіб. Маріуполь: ДонДУУ, 2017. 284 с. 

2. Вовк Ю.А., Вовк І.П. Охорона праці в галузі: навч. посіб. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. 172 с. 

3. Зацарний В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці». Київ, 2016. 74 с. 

4. Олійник О.О. Соціальна відповідальність: навч. посіб. Рівне,  2017. 222 с.  

5. Основи охорони праці: підручник / М.С. Одарченко та ін. Харків: Стиль-Издат, 2017. 334 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
лекції – 22 год, практичні заняття – 20 год, самостійна робота – 78 год. Разом – 120 год. 

Методи: лекції з використанням мультимедійних презентацій та у формі діалогу; проблемні лекції; 

демонстрація; навчальна дискусія; індивідуальні завдання для вирішення практичних вправ та задач; 

тестові завдання; аналіз конкретних ситуацій; проєктна технологія; робота в команді. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 1 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування; розв’язування задач; оцінювання активності під час 

обговорення проблемних ситуацій та аналізу конкретних ситуацій; презентація проєктів; 

оцінювання активності в командній роботі. 

16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри трудових ресурсів і  

підприємництва, д.е.н., професор                                                              Г.Ю. Міщук 

В.о. завідувач кафедри кафедри охорони праці 

та безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент                                                О.М. Кухнюк 

Розробники опису дисципліни: 

доцент кафедри трудових ресурсів і 

підприємництва, к.е.н., доцент О.О. Олійник 

доцент кафедри кафедри охорони  

праці та життєдіяльності, к.т.н., доцент                                                     Г.І. Туровська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: SGP 3. 

2. Title: Social responsibility. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the second (Master's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olena Oliinyk, Cand. Sci. 

(Econ.), Assoc. Prof.; Halyna Turovska, Cand. Sci. (Techn.), Assoc. Prof. 

9. Results of studies:  
- to form a mechanism for managing corporate social responsibility; 

- to develop normative-legal, organizational and financial support of CSR; 

- to establish effective interaction of the organization with internal and external stakeholders on the basis of 

social responsibility; 

- monitor and evaluate the effectiveness of corporate social responsibility; 

- to allocate modern requirements for labor protection in the structure of social responsibility; 

- identify priority measures and means to improve the working environment and occupational safety as an 

integral part of social responsibility. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Fundamentals of Ecology", "Marketing", 

"Labor Economics", "Management", "HR-management", "Life Safety and Civil Protection". 

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

man and state. Organizational and economic support of CSR management. Formation of relations between 

employers and employees on the basis of social responsibility. International norms in the field of labor 

protection. Occupational safety management system in the organization. Special sections of labor protection 

in the field of professional activity. Formation of business relations with external organizations on the basis 

of social responsibility. Environmental component of social responsibility. Monitoring and evaluation of 

CSR effectiveness. 

13. Recommended educational editions:  
1. Balueva O.V. Social responsibility: textbook. way. Mariupol: DonSU, 2017. 284 p. 

2. Vovk Y.A., Vovk I.P. Labor protection in the field: textbook. way. Ternopil: FOP Palyanytsya VA, 2015. 

172 p. 

3. Zatsarny V.V. Synopsis of lectures on the subject "Fundamentals of labor protection". Kyiv, 2016. 74 p. 

4. Oliynyk O.O. Social responsibility: textbook. way. Rivne, 2017. 222 p. 

5. Fundamentals of labor protection: a textbook / M.S. Odarchenko and others. Kharkiv: Style Publishing 

House, 2017. 334 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours.  

Methods of teaching: lectures with the use of multimedia presentations and in the form of dialogue; 

problem lectures; demonstration; educational discussion; individual tasks for solving practical exercises and 

tasks; test tasks; analysis of specific situations; design technology; teamwork. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test exam at the end of the 1th semester.  

Current control (60 points): testing; problem solving; assessment of activity during the discussion of 

problem situations on the topics of practical classes; written individual creative tasks on the topics of 

individual practical classes; assessment of activity in teamwork; assessing the validity of conclusions in 

the analysis of specific situations. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

            Head of the Department of 
            Human Resources and Entrepreneurship, Prof. H. Mishchuk 

            Acting Head of the Department of Labor  

            Protection and safety of life, Assoc. Prof                                                       O. Kukhnyuk 

Prepared by: 

Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof. О. Оliinyk  

Cand. Sci. (Techn.), Assoc. Prof. H. Turovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


