
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК36 

2. Назва: Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Судук О.Ю., к.с.-г..н., 

доцент кафедри менеджменту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

−  знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;  

−  застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації. 

−  демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи; 

−  оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації; 

−  ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової 

ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації; 

−  демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності; 

−  демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним. 

10. Форми організації занять: практичне заняття, лекційне заняття, семінар, контрольні 

заходи, самостійна робота.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що формують 

відповідні професійні компетентності відповідного рівня, зокрема, «Вступ до спеціальності», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», 

«Бізнес-комунікації», «Самоменеджмент», «Менеджмент на ринку товарів і послуг», 

«Управління персоналом», навчально-тренінгова практика тощо.  

12. Зміст курсу: Змістовий модуль 1. «Корпоративна культура та соціальна відповідальність, 

їх складові та місце в системі управління організацією». Тема 1. Концептуальні підходи до 

формування організаційної культури. Тема 2. Атрибути та стандарти корпоративної 

культури. Тема 3. Культура управління як елемент корпоративної культури. Тема 4. 

Діагностика корпоративної культури. Тема 5. Концептуальні основи розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності. Змістовий модуль 2. «Формування відносин зі стейкхолдерами на 

засадах корпоративної соціальної відповідальності». Тема 6. Формування відносин з 

працівниками на засадах корпоративної соціальної відповідальності. Тема 7. Стратегія 

соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі. Тема 8. Екологічні аспекти 

корпоративної соціальної відповідальності. Тема 9. Соціально відповідальні відносини бізнесу з 

територіальними громадами. Тема 10. Оцінка результативності корпоративної соціальної 

відповідальності. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Соціальна відповідальність: практичний аспект/ Навчальний посібник/ О.Є. Кузьмін, О.В. 

Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. К. : Видавничий дім «Кондор», 2020. 244 с. 

2. Петрашко Л.П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес-практики: 

монографія. К.: КНЕУ, 2016. 372 с. 3. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. 

Навч. посіб. Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», 2015. 180 с. 4. A Handbook of Corporate Governance and Social Responsibility 

(Corporate Social Responsibility). by Güler Aras (Author), David Crowther (Editor). One and Only 

Books.  2018. 716 p. 5. Current Issues in Corporate Social Responsibility An International 

Consideration. S.O., Sitnikov, C., Simion, D., Bocean, C.G. Springer International Publishing. 2018. 

257 p. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 год. – лекції, 20 год. – практичні заняття, 78 год. – самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: активні методи навчання: робота в групах, презентації, тренінги, семінаробговорення 

(дискусія), ситуативні задачі та навчальні ігри, метод кейсів, моделювання професійної 

діяльності, проблемно-пошукові методи; метод проектного навчання; організаційно-

психологічний аналіз; дослідження; обговорення; компетентнісний метод; методи колективної 

розумової діяльності; метод застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у 

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці 7 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, спостереження, усне та письмове опитування, 

виконання практичних завдань тощо. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри менеджменту, д.т.н., професор                                                           Л.Ф. 

Кожушко 

Розробник к.с.г.н., доцент                                                                                                 О.Ю. Судук 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: ОК36 
2. Title: Corporate culture and social responsibility business 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: I (bachelor's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when the discipline is studied: 7 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olena Suduk, PhD in 

Agriculture, associate professor at management department 

9. Results of studies: after discipline’s studying, the student will be able to: 

−  know their rights and responsibilities as a member of society, be aware of the values of civil society, 

the rule of law, human and civil rights and freedoms in Ukraine; 

−  apply management methods to ensure the effectiveness of the organization. 

−  demonstrate skills of interaction, leadership, teamwork; 

−  assess the legal, social and economic consequences of the organization; 

−  identify the causes of stress, adapt themselves and team members to a stressful situation, find ways 

to neutralize it; 

−  demonstrate the ability to act socially responsible and socially conscious on the basis of ethical 

considerations (motives), respect for diversity and inter-culturalism; 

−  demonstrate skills of independent work, flexible thinking, openness to new knowledge, be critical 

and self-critical. 

10. Forms of organizing classes: training session, course work, practical training, control measures, 

independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that form the relevant 

professional competencies of the relevant level, in particular, "Introduction to the specialty", 

"Management", "Marketing", "World Economy and International Economic Relations", "Business 

Communications", "Self-Management", "Management in the goods market and services "," Personnel 

Management ", training practice, etc. 

12. Course contents:  
Content module 1. "Corporate culture and social responsibility, their components and place in the 

management system of the organization." Topic 1. Conceptual approaches to the formation of 

organizational culture. Topic 2. Attributes and standards of corporate culture. Topic 3. Management 

culture as an element of corporate culture. Topic 4. Diagnosis of corporate culture. Topic 5. 

Conceptual foundations of corporate social responsibility. Content module 2. "Building relationships 

with stakeholders on the basis of corporate social responsibility." Topic 6. Forming relationships with 

employees on the basis of corporate social responsibility. Topic 7. Strategy of socially responsible 

behavior in a market environment. Topic 8. Environmental aspects of corporate social responsibility. 

Topic 9. Socially responsible business relations with local communities. Topic 10. Evaluation of the 

effectiveness of corporate social responsibility. 

13. Recommended educational editions:  
1. Social responsibility: a practical aspect / Textbook / OE Kuzmin, OV Pie, L.I. Chernobay, NS 

Stanasyuk, II Pasinovich. K .: Condor Publishing House, 2020. 244 p. 2. Petrashko LP Corporate 

responsibility: cross-cultural models and business practices: a monograph. K .: KNEU, 2016. 372 p. 3. 

Okhrimenko OO, Ivanova TV Social responsibility. Teaching way. National Technical University of 

Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 2015. 180 p. 4. A Handbook of Corporate Governance and Social 

Responsibility (Corporate Social Responsibility). by Güler Aras (Author), David Crowther (Editor). 

One and Only Books.  2018. 716 p. 5. Current Issues in Corporate Social Responsibility An 

International Consideration. S.O., Sitnikov, C., Simion, D., Bocean, C.G. Springer International 

Publishing. 2018. 257 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 years old - lectures, 20 hours - practical classes, 78 hours independent work. Together - 120 years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods: active teaching methods: group work, presentations, trainings, seminar discussions (discussion), 

situational tasks and educational games, case method, professional modeling, problem-solving methods; 

project learning method; organizational and psychological analysis; research; discussion; competence 

method; methods of collective mental activity; method of application of the newest information and 

communication technologies in training, etc. 

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

Final control (40 points): exam at the end of the 7 th semester. 

Current control (60 points): testing, surveys, practical tasks; writing a term paper 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
 

 

 

 

Head of the Department of Management, Professor                                                                L. 

Kozhushko 

Developer Ph.D., Associate Professor                                                                                   O. Suduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


