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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни 

в системі MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета і цілі 

Загострення трансформаційних суперечностей під впливом дії 

глобалізаційних 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 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Cудук_Олена_Юріївна
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Cудук_Олена_Юріївна
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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. 

Об’єктом вивчення курсу «Корпоративна культура та соціальна 

відповідальність бізнесу» 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.  

Предметом вивчення дисципліни «Корпоративна культура та соціальна 

відповідальність бізнесу» є інструментарій формування та функціонування 

КСВ в організації. 

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.  

Навчальна дисципліна «Корпоративна культура та соціальна 

відповідальність бізнесу» 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.  

Посилання на розміщення навчальної дисципліни на навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1818  

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗК. 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,  

усвідомлювати  цінності  громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК. 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК. 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК. 13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

ЗК. 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію 

функцій менеджменту. 

ФК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

ФК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у 

професійній діяльності. 

ФК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

ФК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН) 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1818


1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності 

та міжкультурності. 

16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
Лекцій 22 год Прак./сем. 20 год Самостійна робота 78 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 1 

Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні 
Види навчальної 

роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

знати зміст, структуру і вимоги міжнародних стандартів звітності, особливості 

соціальної звітності в Україні; ознайомитися з принципами Глобального 

договору; знати стандарти МОП, Європейського Союзу і національного 

законодавства; знати стандарти екологічного менеджменту (ISO 14001, 14000);  

Методи та 

технології навчання 

інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання); семінари; індивідуальна та групова 

форма роботи; дослідження, обговорення 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 

друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 5 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 8 

Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективної діяльності організації 
Види навчальної 

роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

ознайомитися з методами діагностики та корекції корпоративної культури; 

оволодіти методикою оцінки результативності програм КСВ за допомогою 

сучасного методичного інструментарію; розробці та впровадженню процедур 

здійснення соціального аудиту 

Методи та 

технології навчання 

проблемні лекції, проектно-дослідницький метод, компетентнісний метод, 

моделювання професійної діяльності, робота в мікрогрупах, аналіз конкретних 

ситуацій (case study) 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 

друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 5 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 9 

Демонструвати навички взаємодії, лідерства та командної роботи 
Види навчальної 

роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

сформувати навички дослідження корпоративної культури; формування 

позитивного іміджу установи через складові корпоративної культури; навички 

командної роботи; вміти застосовувати фактори, що визначають ролі в команді; 

застосування різних стилів керівництва; обгрунтувати роль керівника в 

побудові організаційної та корпоративної культури; обгрунтувати роль лідера у 

формуванні команди; навчитися будувати відносини керівник – підлеглий; 

обгрунтуватизвязок між  лідерством і трансляцією цінностей в організації; 

формувати стратегічне мислення керівника (мислення через майбутнє). 

Методи та лекції-обговорення із використанням електронних засобів навчання 



технології навчання (мультимедійне обладнання); командне вирішення завдань (групова форма 

роботи); рольові ігри; дослідження, обговорення, компетентнісний метод, 

моделювання професійної діяльності виконання творчих завдань. 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 

друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 12 

Оцінювати правові, соціальні, економічні наслідки функціонування організації 
Види навчальної 

роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

ідентифікація, аналіз і ранжування очікувань заінтересованих сторін організації 

з позицій концепції КСВ; збирання та оцінювання  інформації з КСВ для 

прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації; 

аналіз соціальної звітності організації; підготовка необхідної інформації для 

формування корпоративної культури; розробка системи моніторингу 

ефективності діяльності організації у сфері КСВ; аналіз нефінансових ризиків, 

пов’язаних з діяльністю організації 

Методи та 

технології навчання 

інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання); проектно-дослідницький метод, 

компетентнісний метод, моделювання професійної діяльності, робота в 

мікрогрупах, аналіз конкретних ситуацій (case study), виконання розрахункових 

та творчих завдань 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 

друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 14 

Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової 

ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації 
Види навчальної 

роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

ідентифікувати позитивні характеристики, допустимі слабкості; 

обгрунтовувати необхідність адекватного і гнучкого розподілу ролей; освоїти 

оптимальні для співробітників методи роботи; вивчити прояви культури 

керівника в моделях його поведінки; обгрунтувати відносини керівник-

підлеглий; ідентифікувати професійно важливі якості керівника команди; 

адаптувати особистісно-професійні характеристики лідера в стресових 

ситуаціях  

Методи та 

технології навчання 

організаційно-психологічний аналіз; лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); командне 

вирішення завдань (групова форма роботи); рольові ігри; дослідження, 

обговорення, компетентнісний метод, моделювання професійної діяльності 

виконання творчих завдань 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 

друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 15 

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності 
Види навчальної 

роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

розробляти етичні кодекси організацій; поширювати  інформацію про КСВ на 

основі інформаційної політики організації; організовувати діяльність 

організації на принципах КСВ; формувати відносини зі споживачами на 

принципах КСВ; забезпечити сталий розвиток організацій з позиції 

бережливого ставлення до оточуючого середовища; вести соціальний діалог 

Методи та 

технології навчання 

організаційно-психологічний аналіз; лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); командне 

вирішення завдань (групова форма роботи); рольові ігри; дослідження, 

обговорення, компетентнісний метод, моделювання професійної діяльності 

виконання творчих завдань 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 

друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 16 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним 
Види навчальної узагальненню матеріалів аналізу для формування пропозицій щодо 



роботи студента 

(що студенти 

повинні виконати) 

удосконалення програм КСВ; аналіз практик соціальної відповідальності 

вітчизняних та іноземних фірм; аналіз нефінансової звітності; аналіз прозорості 

міст та організацій; аналіз ефективності стратегій КСВ; розробка програм 

розвитку соціальної відповідальності в організації 

Методи та 

технології 

навчання 

організаційно-психологічний аналіз; дослідження, обговорення, 

компетентнісний метод, виконання творчих завдань; кейс-задачі; Ессе; 

індивідуальна робота; самостійна робота 

Засоби навчання мультимедійний проектор, інформаційно-комунікаційні системи, роздаткові 

друковані матеріали. 

За поточну (практичну) складову оцінювання – 10 балів  

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за дисципліну 100 
 

 

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Змістовий модуль 1  

«Корпоративна культура та соціальна відповідальність, їх складові та місце 

в системі управління організацією»  

ТЕМА 1. Концептуальні підходи до формування організаційної 

культури 

Зміст понять «культура» і «організаційна культура». Концептуальні 

підходи до формування організаційної культури. Моделі організаційної 

культури. Характеристики організаційної культури. Громадська і 

корпоративна культура. Типологія організаційних культур. Визначальні 

фактори культури організації. Підходи до типізації організаційних культур. 

Характеристика типів культури за ознакою конкуруючих цінностей: кланова, 

ієрархічна (бюрократична), ринкова та автократична культури. Сучасна 

українська організаційна культура: джерела та основний зміст. 

ТЕМА 2. Атрибути та стандарти корпоративної культури 

Корпоративні стандарти як частина корпоративної культури. 

Середньостатистичний перелік корпоративних стандартів: відносини з 

колегами; відносини з клієнтами; відносини із зовнішнім середовищем. 

Зовнішні атрибути корпоративної культури. Структура організації та 

спрямованість її діяльності як чинники, що визначають корпоративні 

стандарти. Артефакти організаційної культури (цінності, основні 

переконання, ритуали, церемонії, символіка, дрес-код) та їх роль у 

структуруванні корпоративної культури. Спілкування, трудова етика і зразки 

поведінки. Організація і проведення корпоративних заходів у процесі 

формування стандартів корпоративної культури. 

ТЕМА 3. Культура управління як елемент корпоративної культури 
Фактори, що визначають ролі в команді. Три групи ролей в команді. 

Функціональні ролі. Командні ролі. Інтелектуальні ролі. Загальні 

характеристики ролей. Позитивні характеристики. Допустимі слабкості. 

Необхідність адекватного і гнучкого розподілу ролей. Оптимальні для 

співробітників методи роботи. Співвідношення понять лідерства і 

керівництва. Роль керівника в побудові організаційної та корпоративної 

культури. Континуум стилів керування Р. Лайкерта. Особливості особистості 

керівника. Прояв культури керівника в моделях його поведінки. Відносини 



керівник-підлеглий. Культура проведення нарад. Професійно важливі якості 

керівника команди (організаційно-психологічний аналіз). Індивідуальна 

професійна самобутність («своє місце»). Компетенції керівника. Стилі 

керівництва. Типологія лідерства. Управлінська команда як лідерський 

ансамбль. Особистісно-професійні характеристики лідера. Роль лідера у 

формуванні команди. Лідерство і трансляція цінностей в організації. 

Стратегічне мислення керівника (мислення через майбутнє).  

ТЕМА 4. Діагностика корпоративної культури 
Критерії необхідності вивчення корпоративної культури. Питання 

визначення заходів, вимірів. Оцінка управлінських навичок. Рейтингові 

оцінки співробітників. Побудова профілю корпоративної культури. Оцінка 

ефективності корпоративної культури: діючої системи комунікацій, обміну 

інформацією та взаємодії між структурними підрозділами організації та із 

зовнішнім світом, прийняті форми звернення «керівник-підлеглий» і 

«підлеглий-керівник», норми ділового спілкування між членами колективу і з 

клієнтами, іншими установами, представниками влади, ЗМІ, громадськістю 

тощо, шляхи вирішення конфліктів, прийняті в організації традиції і звичаї, 

рівень прийняття членами колективу символіки організації (слоган, логотип, 

стиль одягу співробітників тощо). Гнучкість корпоративної культури і стилю 

керівництва як ключова умова успішного менеджменту. Корпоративна 

культура як потужний стратегічний інструмент орієнтації та мобілізації всі 

організації на спільні цілі.  

ТЕМА 5. 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. Міжнародні ініціативи як чинник 

формування і розвитку КСВ (Глобальний договір ООН). Вітчизняний досвід 

становлення КСВ. 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 6. 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). Питання 

професійної етики. 

 

ТЕМА 7. 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. 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 8. 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 9. 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 10. 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  



 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва тем 

Кількість годин 

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 культура та соціальна відповідальність, їх складові та місце в 

системі управління організацією 

ТЕМА 1. Концептуальні підходи до формування 

організаційної культури 
14 2 2  10 12 2   10 

ТЕМА 2. Атрибути та стандарти корпоративної 

культури 
9 2 2  5 10    10 

ТЕМА 3. Культура управління як елемент 

корпоративної культури 
12 2   10 12 2 2  10 

ТЕМА 4. Діагностика корпоративної культури 14 2 2  10 10    10 

ТЕМА 5. Концептуальні основи розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності 
16 4 2  10 12 2 2  10 

Разом за змістовним модулем 1 65 12 8  45 56 6 4  50 

Змістовний модуль 2. Формування відносин зі стейкхолдерами на засадах корпоративної соціальної 

відповідальності 

ТЕМА 6. Формування відносин з працівниками на 

засадах корпора-тивної соціальної 

відповідальності 

18 2 2  5 16 1   15 

ТЕМА 7. Стратегія соціально відповідальної 

поведінки в ринковому середовищі 
18 2 2  5 6 1   5 

ТЕМА 8. Екологічні аспекти корпоративної 

соціальної відповідаль-ності 
14 2 2  5 11 1   10 

ТЕМА 9. Соціально відповідальні відносини 

бізнесу з територіальними громадами 
16 2 2  5 16 1   15 

ТЕМА 10. Оцінка результативності корпоративної 

соціальної відповідаль-ності 
28 2 4  12 15 2 2  11 

Разом за змістовним модулем 2 89 10 12  32 64 6 2  56 

Разом за модулем 1 120 22 20  78 120 6 6  108 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

 форма 

заочна 

форма 

1.  Формування корпоративної структури 2  

2.  Корпоративні стандарти як частина корпоративної культури.  2  

3.  Особливості проведення нарад 2  

4.  Оцінка ефективності корпоративної культури 2  

5.  Концепція корпоративної соціальної відповідальності. Розв’язування 

ситуаційних задач 

2  

6.  Роль КСВ-менеджера в компанії: статус, основні функції, кваліфікації, 

обов’язки. Розробка посадової інструкції КСВ-менеджера 

2 2 

7.  Діалог із стекхолдерами як основний принцип КСВ. Ділова гра «Основні 

принципи КСВ» 

2 2 

8.  Азбука дискримінації на робочому місці 2  

9.  Аналіз міжнародного і українського досвіду впровадження принципів 

екологічної відповідальності 

2  

10.  Підготовка та аналіз нефінансової звітності 2 2 

Разом  20 6 

 



Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Комунікативні навички (письмове, вербальне, невербальне спілкування), 

здатність виступати публічно, базові навички переговорів, уміння слухати і 

чути, навики гнучкості та адаптованості до ситуації, формування власної 

думки та прийняття рішення в умовах невизначеності, ініціативність, 

лідерські навички, проявляти вміння системного мислення, вміння 

розуміти, характеризувати себе та своє соціальне оточення, обирати 

адекватні стилі поведінки у конфлікті. 

Форми та методи навчання 

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. 

Порядок та критерії оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно 

виконати практичні завдання, вчасно здати модульні контролі знань, 

самостійну роботу, приймати участь у семінарах, форумах. Студенти 

можуть виконувати альтернативні завдання, які забезпечуватимуть 

досягнення встановлених результатів навчання, за попереднім 

погодженням з викладачем. 

Критерії оцінювання встановлюються окремо до кожного навчального 

завдання. При оцінюванні результатів роботи враховується: повнота і 

якість виконання завдання (не менше 60% балів, виділених на завдання); 

вчасність виконання завдання (до 40% балів за завдання). 

За вчасне та якісне виконання практичних завдань студент отримує 

обов’язкових 60 балів, а також: 20 балів – модуль №1; 20 балів – модуль 

№2.  

Дисципліна закінчується екзаменом, на який виноситься 40 балів.  

Усього 100 балів. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання наукових робіт, 

есе дослідницького характеру за темою курсу. Тему дослідницької роботи 

можуть вибрати самостійно та погодити із викладачем. Додаткові бали 

студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 

удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
За кожним змістовим модулем проводиться по одному модульному 

контролю. Модульні контролі проводяться у тестовій формі на платформі 

https://exam.nuwm.edu.ua/ відповідно до графіка навчального процесу. 

У тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали (10 

балів), рівень 2 – 6 запитань по 1 балу (6 балів), рівень 3 – 2 запитання по 2 

бали (4 бали). Усього – 20 балів. 

Підсумковий семестровий контроль передбачає здачу екзамена (40 балів). 
Порядок проведення поточних і семестрових контролів та інші документи, 

https://exam.nuwm.edu.ua/


пов’язані з організацією оцінювання та порядок подання апеляцій 

наведений на сторінці Навчально-наукового центру незалежного 

оцінювання за посиланням - https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-

nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 

індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть бути 

долучені до написання та опублікування наукових статей з тематики курсу. 

В освітньому процесі використовують наукові досягнення викладача курсу, 

механізми та процедури в освітньому процесі університету 

https://nuwm.edu.ua/sp  

Інформаційні ресурси 

1. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за всіма 

темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення; 

2. Пакет тестових завдань за кожним змістовим модулем та в цілому за 

курсом дисципліни; 

3. 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.  

4. Петрашко Л.П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та 

бізнес-практики: монографія. К.: КНЕУ, 2016. 372 с. 

5. Кові Стівен Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні 

інструменти розвитку особистості. Харків : Клуб сімейного дозвілля. 2015. 

382 с. 

6. Брайан Трейси «Выйти из зоны комфорта. М. : «Манн, Иванов, Фербер». 

2013. 144 с. 

7. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. Навч. посіб. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», 2015. 180 с. 

8. Буковинської М. П. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу : 

монографія. Київ : Компринт, 2015. 296 с.  

9. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / 

[А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. 

А.М. Колота. К.: КНЕУ, 2017. 287 с. 

10. 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.  

11. Current Issues in Corporate Social Responsibility An International 

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

International Publishing. 2018. 257 p. 

 

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 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumentiВ
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumentiВ
https://nuwm.edu.ua/sp


[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 

6. Сталий розвиток та корпоративна соціальна відповідальність 

[Електронний ресурс]: за даними Українського інституту інформаційних 

технологій в освіті. Концепція сталого розвитку та визначення соціальної 

відповідальності.– Режим доступу: 

http://moodle.udec.ntukpi.kiev.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=440  

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку 

ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Відповідно до цього документа і реалізується 

право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на 

курсі. Перездача модульних контролів здійснюється згідно з 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-

otsiniuvannia-znan/dokumenti.  Оголошення стосовно дедлайнів складання та 

перескладання оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/  

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно з відповідним положенням 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Також студенти можуть самостійно 

на платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 

опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. При 

цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 

проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 

очікуваними навчальними результатами дисципліни/освітньої програми та 

перевірялись в підсумковому оцінюванні 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

До викладання курсу можуть, за згодою, долучатись представники бізнесу, 

що мають успішний досвід впровадження і практику застосування 

положень, принципів та інструментів самоменеджменту 

Правила академічної доброчесності 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dspase.univer.kharkov.ua/
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchForm?i_lang=ukr
http://moodle.udec.ntukpi.kiev.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=440
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/


Перед початком курсу кожному студенту доцільно ознайомитися з 

«Кодексом честі», розміщеним на сторінці навчальної дисципліни на 

платформі MOODLE та прийняти його умови.  

За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового 

контролю, студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 

нього виникає академічна заборгованість. 

За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується 

оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі 

курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного агентства 

стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 

НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування 

Студенти обов’язково повинні відвідувати усі заняття, де передбачається 

колективна робота у мікрогрупах та проводяться презентації виконаних 

студентами робіт. Усі інші види робіт студент може виконувати 

самостійно, дотримуючись встановлених дедлайнів. У разі відсутності 

студента на занятті, що передбачає виконання колективної роботи, з 

поважної причини (підтверджується документально) студенту видається 

альтернативне завдання.  

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно 

відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/. 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати смартфони, 

планшети та ноутбуки. 

Оновлення 

Зміни до силабусу навчальної дисципліни можуть вноситися за ініціативою 

викладача, враховуючи зміни у законодавстві України, наукові досягнення 

у сфері самоменеджменту, управління власним життям, ефективних 

комунікацій, тайм-менеджменту та емоційного інтелекту, а також за 

результатами зворотного зв’язку зі студентами у порядку, визначеному 

нормативними документами НУВГП. 

Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом 

подання пропозицій викладачу стосовно змін у галузі психології та 

використання сучасних технологій навчання. За таку ініціативу студенти 

можуть отримати додаткові бали. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на 

академічну мобільність:  

  Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Національного університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/  

  Порядок перезарахування результатів навчання за програмами 

академічної мобільності в Національному університеті водного 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/


господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 

року № 579 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних інформаційних 

ресурсів:  

  електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-

posilannya/elektronni-biblioteki  

  Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-

avtoram  

  База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/  

  Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-

dostupu-doresursiv-i-servisiv 
 

  

 

Лектор, к.с.г.н.,  

доцент кафедри менеджменту                                                             Судук О.Ю. 
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