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ПЕРЕДМОВА 

 

     В епоху значних економічних, політичних, екологічних, 

соціальних викликів, які стоять перед усім глобалізованим світом, 

саме соціальна відповідальність повинна стати основою розбудови 

соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні. Адже 

сьогодні управління на всіх ієрархічних рівнях не може бути 

ефективним без формування раціональних взаємовідносин із усіма 

стейкхолдерами, підґрунтям яких є довіра, чесність, прозорість, 

етична поведінка. При цьому забезпечується безконфліктність та 

гармонійність відносин між бізнесом та працівниками, партнерами, 

споживачами, органами державної влади та місцевого 

самоврядування, місцевою громадою у вирішенні економічних, 

екологічних та соціальних проблем. Відтак вивчення дисципліни 

«Соціальна відповідальність» є необхідною складовою при 

підготовці сучасного фахівця. 

     Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти фундаментальних знань теорії та практики соціальної 

відповідальності і відповідних професійних компетенцій для 

забезпечення їхньої соціально відповідальної діяльності 

     Основними завданнями навчальної дисципліни є засвоєння 

здобувачами вищої освіти знань про теоретичні положення і 

практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері 

соціальної відповідальності як умови сталого розвитку суспільства, 

механізмів управління корпоративною соціальною 

відповідальністю та її імплементації в діяльність різних суб’єктів 

суспільного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль 1. «Соціальна відповідальність: сутність, 

напрями, інструменти реалізації» 

 

Практичне заняття № 1. Соціальна відповідальність як 

чинник сталого розвитку  

Питання для обговорення 

1. Концепція сталого розвитку.  

2. Цілі Сталого Розвитку 2030.  

3. Сутність соціальної відповідальності.  

4. Рівні соціальної відповідальності.  

5. Моделі соціальної відповідальності. 

6. Внутрішні та зовнішні аспекти соціальної відповідальності. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. В якому році вперше було вжито термін «сталий розвиток»? 

А) 1987 р.; 

Б) 1999 р.; 

В) 2005 р.; 

Г) 1979 р.; 

Д) 1982 р. 

2. Який рівень соціальної відповідальності ототожнюється з 

соціальною відповідальністю інститутів громадянського 

суспільства? 

А) мегаекономічний; 

Б) мезоекономічний; 

В) макроекономічний; 

Г) мікроекономічний; 

Д) особистісний. 

3. Принцип соціальної відповідальності, який передбачає 

добровільне прийняття на себе зобов’язань у сфері дотримання 

принципів соціально відповідальної поведінки: 

А) етична поведінка;                            

Б) постійність; 

В) прозорість; 

Г) підзвітність; 

Д) добровільність. 

4. Інтерпретація «Класичного підходу» концепції корпоративної 

соціальної відповідальності: 
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А) соціальна відповідальність бізнесу — це просто «хороший 

бізнес», оскільки він скорочує довгострокові втрати прибутку; 

Б) бізнес повинен піклуватися не лише про зростання прибутку, 

але і робити максимально доступним вклад у вирішення суспільних 

проблем; 

В) соціальна відповідальність бізнесу полягає у здійсненні 

різноманітних філантропічних заходів; 

Г) єдина відповідальність бізнесу — збільшення прибутку для 

своїх акціонерів; 

Д) всі відповіді правильні. 

5. До мінімально законодавчо закріплених прав і обов’язків 

суб’єкта господарювання належить: 

А) підвищувати прозорість своєї діяльності; 

Б) повна сплата всіх податків; 

В) розробляти і послідовно дотримуватись корпоративних 

кодексів; 

Г) розвивати соціальну значимість власної продукції і послуг; 

Д) підтримувати добросовісну ділову практику. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Назвіть та проаналізуйте основні причини виникнення 

концепції сталого розвитку. 

2. Розкрийте сутність концепції соціальна відповідальність. Які 

основні історичні етапи її розвитку?  

3. Які існують рівні соціальної відповідальності? 

4. Назвіть напрями формування зовнішньої та внутрішньої 

корпоративної соціальної відповідальності. 

5. Проаналізуйте переваги та ризики від реалізації концепції 

соціальної відповідальності. 

6. Здійсніть порівняльну характеристику моделей КСВ. 

Завдання для розв’язання 

1. Структуруйте соціально відповідальні дії організації (бази 

практики чи місця працевлаштування студента), класифікуйте їх на 

внутрішні та зовнішні, оцініть їхню відповідність Цілям сталого 

розвитку. Визначте модель корпоративної соціальної 

відповідальності, якої дотримується організація. Запропонуйте нові 

соціально відповідальні практики для реалізації організацією, 

ґрунтуючись на їхній актуальності та відповідності існуючим 

умовам зовнішнього та внутрішнього середовища. 
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2. За наведеними даними (роздатковий матеріал, дані Центру 

«Розвиток КСВ» https://csr-ukraine.org/) проаналізуйте соціально 

відповідальну практику організації за наступною схемою. 

Характеристика соціально відповідальної практики 

Організація  

Вид діяльності  

Коротка характеристика практики  

Актуальність  

Охоплені стейкхолдери  

Очікувані вигоди (соціальні, 

економічні, екологічні) 

 

Потенційні ризики (проблеми при 

впровадженні) 

 

Рекомендації щодо удосконалення 

(продовження, розширення) 

 

Оцініть відповідність соціально відповідальної практики Цілям 

сталого розвитку. 

 

Практичне заняття № 2. Соціальна відповідальність людини 

та держави 

Питання для обговорення 

1. Теоретична конструкція сутності соціальної відповідальності 

людини.  

2. Складові соціальної відповідальності людини.  

3. Форми прояву соціальної відповідальності людини. 

4. Моделі реалізації органами державної влади соціальних 

функцій.  

5. Соціальна відповідальність державного службовця.  

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Форма соціальної відповідальності людини, яка передбачає 

відповідальний вплив об’єкта соціальних зв’язків на їх суб’єкт: 

А) зворотна; 

Б) відкрита; 

В) безпосередня;                  

Г) опосередкована; 

Д) пряма. 

2. Форма соціальної відповідальності людини, за якої її суб’єкт 

бажає уникнути відкритості, гласності, публічності: 

А) пряма; 

https://csr-ukraine.org/
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Б) зворотна; 

В) відкрита; 

Г) прихована; 

Д) безпосередня. 

3. Який соціальний інститут впливає на розвиток соціальної 

відповідальності людини на мікрорівні? 

А) формальні соціальні групи; 

Б) правоохоронні органи; 

В) засоби масової інформації; 

Г) громадські організації; 

Д) органи влади. 

4. В якому типі соціальної держави соціальна відповідальність 

органів державної влади поширюється на розвинену систему 

соціального захисту та допомоги? 

А) ліберальна соціальна держава; 

Б) корпоративна соціальна держава; 

В) соціал-демократична соціальна держава; 

Г) правоцентриська соціальна держава; 

Д) громадянська соціальна держава. 

5. Тип соціальної держави, яка здійснює політику надання 

рівних соціальних шансів індивідам та керується залишковим 

принципом фінансування бідних, соціального захисту незахищених 

верств населення, стимулюючи для них активний пошук роботи та 

засобів існування: 

А) ліберальна соціальна держава; 

Б) корпоративна соціальна держава; 

В) соціал-демократична соціальна держава; 

Г) правоцентриська соціальна держава; 

Д) громадянська соціальна держава. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Розкрийте сутність категорії «соціальна відповідальність 

людини». 

2. Наявність яких цінностей у структурі особистісного 

потенціалу передбачає соціальна відповідальність людини? 

3. Які форми прояву має соціальна відповідальність людини? 

4. Назвіть соціальні інститути, які впивають на розвиток 

соціальної відповідальності людини. До яких рівнів вони належать? 

5. Які існують спільні та відмінні риси різних моделей 

соціальної держави? 
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Завдання для розв’язання 

 1. Розробіть етичний кодекс для організації (на вибір студента) 

за наведеною рекомендованою структурою (структура може бути 

змінена залежно від виду та особливостей діяльності організації): 

- загальні положення (місія, мета, цілі, цінності); 

- етичні принципи діяльності працівників; 

- права людини та рівноправність; 

- повага до особистого життя та захист персональних даних; 

- правила поведінки; 

- обмеження щодо отримання та дарування подарунків; 

- повідомлення про зловживання та недоброчесну поведінку; 

- відповідальність за недотримання Етичного кодексу. 

 2. Визначте загальний бал та місце влади міста (за вибором 

студента) в Рейтингу прозорості та підзвітності міст 

https://transparentcities.in.ua/. За результатами статистичного 

охарактеризуйте динаміку міста в рейтингах. Визначте сильні та 

слабкі сторони влади міста, оцініть рівень соціальної 

відповідальності. Розробіть та презентуйте управлінські рішення 

для підвищення рівня прозорості, підзвітності та соціальної 

відповідальності органів державної влади міста за основними 

напрямками оцінювання. 

 

Практичне заняття № 3. Організаційно-економічне 

забезпечення управління корпоративною соціальною 

відповідальністю 

Питання для обговорення 

1. Механізм імплементації КСВ в систему управління 

організації.  

2. Нормативно-правове забезпечення КСВ. 

3. Організаційне забезпечення КСВ.  

4. Інструменти реалізації соціальної відповідальності. 

5. Комплаєнс-програми організації.  

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Принцип формування комплексної моделі управління 

корпоративною соціальною відповідальністю, який виявляється у 

здатності системи до реалізації різних функцій: 

А) ієрархічність; 

Б) гнучкість; 

В) багатофункціональність; 

https://transparentcities.in.ua/
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Г) неоднорідність; 

Д) оптимальність. 

2. Принцип формування комплексної моделі управління 

корпоративною соціальною відповідальністю, який виявляється в 

значній кількості різних елементів системи: 

А) неоднорідність; 

Б) взаємоконтроль; 

В) ієрархічність; 

Г) оптимальність 

Д) багатофункціональність. 

3. До якого рівня нормативно-правового забезпечення КСВ 

належить Глобальний Договір ООН? 

А) документи загальнодержавного рівня; 

Б) міжнародні документи; 

В) документи регіонального рівня; 

Г) документи галузевого рівня; 

Д) корпоративні документи. 

4. До якого рівня нормативно-правового забезпечення КСВ 

належить Конституція України? 

А) документи загальнодержавного рівня; 

Б) міжнародні документи; 

В) документи регіонального рівня; 

Г) документи галузевого рівня; 

Д) корпоративні документи. 

5. Зведення принципів, основоположних для ведення соціально 

відповідального бізнесу, що вимагає розробки комплексу заходів з 

їх імплементації і адаптації стосовно конкретної організації – це: 

А) стратегія КСВ; 

Б) корпоративний кодекс; 

В) колективний договір; 

Г) ГД ООН; 

Д) міжнародний стандарт ISO 26000. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Розкрийте сутність поняття «управління КСВ». 

2. Проаналізуйте вимоги міжнародних стандартів в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності. 

3. В яких документах на рівні організації відображається 

дотримання принципів соціальної відповідальності? 

4. Які існують види корпоративних кодексів? В чому полягають 
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основні їхні функції? 

5. З яких основних розділів складається кодекс з КСВ. 

6. Назвіть обов’язки менеджера з КСВ? 

7. Назвіть та охарактеризуйте найбільш поширені в Україні 

інструменти реалізації КСВ. 

Завдання для розв’язання 

1. Розрахуйте кількісні індекси соціальних інвестицій 

Агропромхолдингу АСТАРТА-КИЇВ, ґрунтуючись на даних Звіту 

зі сталого розвитку 2019 

https://astartaholding.com/files/uploads/07e490bb8294f09d3f8cfdda3ea

3017a.pdf Охарактеризуйте пріоритетні напрями КСВ впродовж 

досліджуваних років. 

Показники діяльності Агропромхолдингу АСТАРТА-КИЇВ 

Показник Одиниці 

вимірювання 

2016 2017 2018 2019 

Дохід млн. євро -* -* 372 448 

EBITDA млн. євро -* -* 57 78 

Витрати на підтримку 

медицини 

млн. грн. 5,215 4,48 1,44 1,59 

Витрати на підтримку 

закладів освіти 

млн. грн. 4,095 15,6 8,91 7,29 

Витрати на підтримку 

закладів культури та 

спорту 

млн. грн. 2,52 6,52 5,13 4,05 

Витрати на підтримку 

інфраструктури та 

благоустрій 

млн. грн. 2,975 7,12 11,52 8,4 

Інші соціальні витрати 

(благодійність, ремонт 

доріг поза межами 

населених пунктів) 

млн. грн. 20,195 2,52 18 13,29 

Витрати на навчання 

працівників 

млн. грн. -* 3,92 4,9 5,1 

Загальна кількість 

працівників на кінець 

року 

осіб 9602 9203 7041 5470 

     * в звіті про сталий розвиток інформація відсутня. 

За результатами аналізу зробіть висновки і надайте власні 

пропозиції для розробки і впровадження управлінських рішень 

https://astartaholding.com/files/uploads/07e490bb8294f09d3f8cfdda3ea3017a.pdf
https://astartaholding.com/files/uploads/07e490bb8294f09d3f8cfdda3ea3017a.pdf
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щодо покращення реалізації КСВ. 

2. Оберіть актуальну соціальну або екологічну проблему.  

Розробіть та презентуйте програму соціальної відповідальності для 

організації (на вибір студента) для її вирішення за наступною 

структурою. 

Структура програми корпоративної соціальної відповідальності 

Складова частина Опис 

Актуальність  

Назва   

Мета   

Зацікавлені сторони  

Заходи, які планується реалізувати  

Бюджет   

Відповідальний персонал   

Очікувані результати  

 

Практичне заняття № 4. Формування відносин роботодавців 

із працівниками на засадах соціальної відповідальності 

Питання для обговорення 

1. Сутність соціальної відповідальності перед працівниками, її 

основні напрямки 

2. Механізми реалізації соціальної відповідальності у сфері 

праці.  

3. Соціальний пакет як одна з основних характеристик 

внутрішньої соціальної відповідальності.  

4. Міжнародний стандарт для оцінювання соціальних аспектів 

систем управління SA 8000 «Соціальна відповідальність». 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. До КСВ перед працівниками належать: 

А) створення умов відпочинку та дозвілля працівників; 

Б) підтримка внутрішніх комунікацій; 

В) економне споживання природних та енергоресурсів; 

Г) повторне використання та утилізація відходів; 

Д) організація екологічно безпечних транспортних перевезень. 

2. До яких механізмів реалізації соціальної відповідальності у 

сфері праці належать соціальні гарантії, що забезпечують 

регулювання тривалості робочого часу? 

А) медичних;  

Б) соціально-трудових; 
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В) організаційно-розпорядчих; 

Г) технічних; 

Д) компенсаційно-реабілітаційних. 

3. До якого напряму соціальної відповідальності у соціально-

трудових відносинах відноситься підтримка гідної оплати праці? 

А) розвиток та підтримка персоналу; 

Б) заходи соціального захисту працівників; 

В) охорона здоров’я та безпечні умови праці; 

Г) розвиток соціально-культурного сервісу; 

Д) соціально відповідальна реструктуризація. 

4. До якого напряму соціальної відповідальності у соціально-

трудових відносинах відноситься здійснення компенсаційних 

виплат працівникам, які потрапили під скорочення штату? 

А) розвиток та підтримка персоналу; 

Б) заходи соціального захисту працівників; 

В) охорона здоров’я та безпечні умови праці; 

Г) розвиток соціально-культурного сервісу; 

Д) соціально відповідальна реструктуризація. 

5. До напряму реалізації КСВ у соціально-трудових відносинах 

«Охорона здоров’я та безпечні умови праці» належать: 

А) створення ергономічних робочих місць; 

Б) підтримка материнства та дитинства; 

В) створення можливостей трудової самореалізації 

представникам вразливих груп; 

Г) інформаційно-роз’яснювальна робота щодо участі в 

соціальних програмах організації; 

Д) навчання та інформування працівників в сфері КСВ. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Проаналізуйте основні напрями реалізації соціальної 

відповідальності перед працівниками. 

2. Розкрийте зміст поняття «соціально відповідальне управління 

персоналом». 

3. Які складові соціального пакету Ви знаєте? 

5. Охарактеризуйте вимоги міжнародних стандартів, які 

регулюють питання КСВ перед працівниками. 

6. Які показники (кількісні та якісні) використовуються для 

оцінювання соціальної відповідальності перед працівниками? 

Завдання для розв’язання 

1. Використовуючи дані Державної служби статистики України 
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(http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/08/zb_Pracia20

19.pdf), проаналізуйте рівень соціальної відповідальності 

організацій перед працівниками окремих видів економічної 

діяльності України в 2019 році. 

Умовні позначення: 

Х1 –  коефіцієнт плинності кадрів, %; 

Х2 –  рівень вимушеної неповної зайнятості, %; 

Х3 –  коефіцієнт зростання заробітної плати, %; 

Х4 –  коефіцієнт гендерної диференціації заробітної плати, %; 

Х5 –  частка працівників, яким заробітна плата нарахована у 

межах законодавчо встановленого мінімуму, %; 

Х6 –  частка працівників, яким вчасно не виплачено заробітну 

плату, %; 

Х7 –  частка витрати підприємств на утримання робочої сили, які 

не відносяться до фонду оплати праці, %; 

Вихідні дані 

Вид економічної діяльності Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

В середньому по економіці 28,6 1,7 118,4 77,2 5,4 1,5 3,5 

Сільське господарство 53,7 0,8 121,9 78,5 6,2 0,3 1,8 

Промисловість 27,2 5,1 122,4 74,3 3,5 4,9 6,9 

Будівництво 48,3 1,1 119,3 94,1 3,7 0,8 6,6 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 51,7 0,2 114,8 81,3 6,2 0,1 2,2 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 25,3 1,7 118,7 77,2 5,3 0,8 5,9 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 70,1 0,8 114,6 90,9 9,6 0 0,2 

Інформація та телекомунікації 35,4 0,5 122,9 80,3 2,4 0,2 2,5 

Фінансова та страхова діяльність 34,1 0 118,4 63,9 2,5 0 3,1 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 15 0 116,4 95,5 2,4 0,1 0,5 

Освіта 15,2 0 115,5 96,2 6,6 0,1 0,3 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 17,1 0,1 120 89,3 7,8 0,2 0,5 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 19,8 0,1 113,8 64,1 12 0,2 0,7 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/08/zb_Pracia2019.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/08/zb_Pracia2019.pdf
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За результатами аналізу зробіть висновки і надайте власні 

пропозиції щодо покращення реалізації внутрішньої складової 

соціальної відповідальності організацій окремих видів економічної 

діяльності України. 

2. Дослідіть відповідність діяльності організації міжнародному 

стандарту SA 8000 «Соціальна відповідальність» (https://sa-

intl.org/wp-content/uploads/2020/02/SA8000-2014-Guidance-

Document.pdf). Для цього розробіть та заповніть анкету, 

сформовану відповідно до вимог SA 8000. Проаналізуйте 

відповідність діяльності організації вимогам стандарту, оцініть 

можливість проходження сертифікації. Зробіть висновки і надайте 

власні пропозиції для розробки і впровадження управлінських 

рішень щодо покращення реалізації внутрішньої соціальної 

відповідальності організації. 

 

Змістовий модуль 3. «Соціальна відповідальність перед 

зовнішніми стейкхолдерами» 

 

Практичне заняття № 7. Формування відносин бізнесу із 

зовнішніми організаціями на засадах соціальної 

відповідальності 

Питання для обговорення 

1. Складові взаємодії бізнесу з місцевою владою та громадою.  

2. Основні принципи та складові корпоративної соціальної 

відповідальності перед споживачами.  

3. Міжнародні стандарти ISO серії 9000, ISO 22000. 

4. Основні типи партнерства між громадськими організаціями і 

бізнесом.  

5. Форми співпраці між навчальними закладами і 

представниками бізнесу. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Модель взаємодії держави та бізнесу, яка вимагає від бізнесу 

певних вкладень у реалізацію соціальних програм, використовуючи 

адміністративний апарат і контролюючі структури: 

А) «примус»; 

Б) «патронаж»; 

В) «невтручання» влади; 

Г) «захоплення» влади бізнесом; 

Д) «партнерство». 

https://sa-intl.org/wp-content/uploads/2020/02/SA8000-2014-Guidance-Document.pdf
https://sa-intl.org/wp-content/uploads/2020/02/SA8000-2014-Guidance-Document.pdf
https://sa-intl.org/wp-content/uploads/2020/02/SA8000-2014-Guidance-Document.pdf
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2. Етичний принцип у відносинах між бізнесом та споживачами, 

який передбачає непорушний емоційний довгостроковий вибір – 

прив’язаність споживачів до певних товарів, брендів, компаній: 

А) принцип відкритості; 

Б) принцип довіри; 

В) принцип довгострокових відносин; 

Г) принцип лояльності; 

Д) принцип добровільності. 

3. Соціальна відповідальність перед споживачами включає 

А) виготовлення якісної продукції; 

Б) відмова від використання у виробництві екологічно 

шкідливих елементів; 

В) перехід до безпечних технологій транспортування і збуту 

продукції4 

Г) співпраця з місцями продажу для організації якнайкращого 

обслуговування клієнтів; 

Д) всі відповіді правильні. 

4. Який вид співпраці між бізнесом та навчальними закладами 

належить до напряму «Співпраця в сфері дослідження і розвитку»? 

А) кооперація у провадженні інновацій; 

Б) створення неформальних та особистих зв’язків; 

В) залучення викладацького складу та дослідників ЗВО до 

роботи у бізнес-середовищі, а робітників та менеджерів організації 

– до діяльності в умовах ЗВО; 

Г) створення умов для проходження студентських практик і 

стажувань з метою набуття практичного досвіду в сфері бізнесу та 

надання умов для подальшого працевлаштування; 

Д) забезпечення ЗВО необхідними умовами для придбання 

навичок, знань, додаткових кваліфікацій претендентами з бізнес-

середовища, у тому числі, за межами студентського віку та на будь-

якому етапі життя. 

5. Який вид співпраці між бізнесом та навчальними закладами 

належить до напряму «Комерціалізація результатів»? 

А) сприяння зацікавленню організацій у виведенні наукових 

винаходів та розробок на ринковий рівень, патентування, 

ліцензування; 

Б) створення посередницьких платформ між дослідницькими 

центрами та бізнесом, де науковці можуть розповсюдити 
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інформацію щодо результатів своїх досліджень, а підприємці – 

імплементувати їх у свою діяльність; 

В) співпраця ЗВО та бізнесу у формуванні фіксованої програми 

курсів, модулів, головних і додаткових дисциплін; 

Г) діяльність ЗВО спрямована на створення нових венчурів та 

кооперації з бізнесом для розробки інноваційної культури 

підприємництва; 

Д) забезпечення ЗВО необхідними умовами для придбання 

навичок, знань, додаткових кваліфікацій претендентами з бізнес-

середовища, у тому числі, за межами студентського віку та на будь-

якому етапі життя 

Питання для контролю рівня знань 

1. Обґрунтуйте складові взаємодії бізнесу з місцевою владою та 

громадою. 

2. Назвіть особливості реалізації спільних просвітницьких акцій, 

цільових соціальних програм, комплексних соціально-економічних 

програм розвитку територій. 

3. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи КСВ у 

взаємовідносинах із споживачами. 

4. В чому полягає сутність філантропії, взаємного обміну, 

стратегічного партнерства, корпоративного волонтерства?  

5. Які існують основні методи закріплення відносин між ЗВО та 

бізнесом? 

6. Назвіть та обґрунтуйте доцільність використання окремих 

засобів комунікації із ключовими стейкхолдерами організації.  

Завдання для розв’язання 

1. Розробіть карту стейкхолдерів організації. Сформуйте основні 

принципи взаємодії з ними.  

Взаємодія із зацікавленими сторонами 

Стейкхолдери Мотивація 

комунікації 

Інструменти (форми) 

комунікації 

   

   

   

   

   

2. Розробіть механізм прийому та розгляду звернень та скарг від 

зовнішніх зацікавлених сторін організації (на вибір студента). 

Сформуйте та презентуйте приклади надання відповідей на 
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звернення та скарги з найбільш суттєвих питань із застосуванням 

фахової термінології. 

За результатами розрахунків зробіть висновки і надайте власні 

пропозиції для розробки і впровадження управлінських рішень 

щодо покращення реалізації зовнішньої КСВ корпорації ROSHEN. 

 

Практичне заняття № 8. Екологічна компонента соціальної 

відповідальності 

Питання для обговорення 

1. Індивідуальна екологічна відповідальність.  

2. Сутність та форми реалізації екологічної відповідальності 

бізнесу.  

3. Міжнародний стандарт ISO 14000.  

4. Міжнародний стандарт системи енергетичного менеджменту 

ISO 50001. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1 Концепція дослідження екологічного напряму соціальної 

відповідальності, яка передбачає, що для розвитку суспільства 

потрібно гармонійно поєднувати економічні та екологічні аспекти: 

А) концепція «нової екологічної парадигми»;             

Б) стратегія екологічного маркетингу; 

В) концепція «екологічної модернізації»;                    

Г) концепція «рефлексії ризику»; 

Д) стратегія екологічного розвитку. 

2. Який підхід передбачає, що екологічна відповідальність 

виникла під дією екологічного законодавства? 

А) класичний; 

Б) ліберальний; 

В) демократичний; 

Г) неокласичний; 

Д) міжнародний. 

3. До функцій екологічної відповідальності належать: 

А) превентивна; 

Б) компенсаційна; 

В) організаційна; 

Г) прогнозна; 

Д) інтеграційна. 

4. Які компоненти належать до складу колективної екологічної 

відповідальності? 
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А) екологічна відповідальність бізнесу; 

Б) екологічна відповідальність держави; 

В) особиста екологічна відповідальність; 

Г) екологічна відповідальність громадянина; 

Д0 індивідуальна екологічна відповідальність. 

5. Які ознаки екологічної відповідальності компанії належить до 

критерію «Дотримання екологічних зобов’язань»? 

А) захист та відновлення природного середовища визначені 

стратегічними пріоритетами 

Б) усвідомлюється, що економічна система функціонує в рамках 

екосистеми, яка є обмеженою 

В) ефективне використання природних ресурсів 

Г) створення та використання відновлюваної енергії та 

матеріалів 

Д) компанія у своїй діяльності керується системним мисленням 

Питання для контролю рівня знань 

1. Розкрийте зміст поняття «екологічна відповідальність». 

2. Які функції екологічної відповідальності Ви знаєте? В чому 

їхня сутність? 

3. Охарактеризуйте основні структурні елементи екологічної 

поведінки. 

4. Назвіть елементи екологічно відповідального ведення бізнесу. 

5. Обґрунтуйте основні напрями підвищення рівня 

індивідуальної та колективної  екологічної відповідальності. 

6. Розкрийте зміст поняття «екологічний менеджмент». Які 

функції він виконує? 

Завдання для розв’язку 

1. Ознайомтесь з методом розрахунку Індексу екологічної 

ефективності 2020 https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi. 

Визначте місце та загальний бал України в рейтингу 180 країн 

світу. Проаналізуйте сильні та слабкі сторони екологічної 

відповідальності відповідно до напрямків оцінювання: 

- якість повітря; 

- вода та санітарія; 

- забруднення важкими металами; 

- біорізноманіття та середовище проживання; 

- ліси; 

- рибальство; 

- зміна клімату та енергетики; 

https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi


 

 19 

- забруднення повітря; 

- водні ресурси; 

- сільське господарство. 

Проаналізуйте динаміку України в рейтингу. Розробіть та 

презентуйте управлінські рішення для підвищення рівня 

екологічної соціальної відповідальності в Україні. 

 2. Проаналізуйте напрями екологічної складової КСВ 

Агропромхолдингу АСТАРТА-КИЇВ,  ґрунтуючись на даних Звіту 

зі сталого розвитку 2019 

https://astartaholding.com/files/uploads/07e490bb8294f09d3f8cfdda3ea

3017a.pdf.  

Показники діяльності Агропромхолдингу АСТАРТА-КИЇВ 

Показник Одиниці 

вимірювання 

2017 2018 2019 

Споживання електроенергії 

Виробництво 

цукру  

КВт/год  74259 

 

70987 52756 

На тону буряку  24 22 22 

Агровиробництво  КВт/год  25915 24403 26636 

Переробка сої  КВт/год  10617 11369 11466 

Інші  КВт/год  1351 1253 1099 

Елеватори  - 2846 9504 

Динаміка утворення відходів 

Тис. т. 2017 2018 2019 

Повторне 

використання  

2010 1652 1260 

Переробка 704 680 610 

Звалище 7,1 10,5 3,4 

Інші 1,7 1,7 0,9 

Небезпечні 

відходи 

0,3 0,2 0,2 

Обґрунтуйте доцільність впровадження екологічних програм 

Агропромхолдингом АСТАРТА-КИЇВ, їхню економічну та 

екологічну ефективність. 

 

Практичне заняття № 9. Моніторинг та оцінювання 

корпоративної соціальної відповідальності 

Питання для обговорення 

https://astartaholding.com/files/uploads/07e490bb8294f09d3f8cfdda3ea3017a.pdf
https://astartaholding.com/files/uploads/07e490bb8294f09d3f8cfdda3ea3017a.pdf
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1. Форми соціальних звітів.  

2. Звіт про прогрес реалізації принципів Глобального договору 

ООН.  

3. Модель «Лондонської групи порівняльного аналізу». 

4. Міжнародні стандарти в сфері соціального звітування. 

5. Етапи та методи оцінювання ефективності соціальної 

відповідальності.  

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Документально оформлена сукупність даних організації, що 

відображає середовище її існування, принципи та методи співпраці 

із стейкхолдерами, результати діяльності в економічній, соціальній 

та екологічній сфері – це: 

А) статистична звітність; 

Б) соціальна звітність; 

В) фінансова звітність; 

Г) бухгалтерська звітність; 

Д0 податкова звітність. 

2. В основі якого міжнародного стандарту соціального 

звітування лежить концепція сталого розвитку? 

А) міжнародний стандарт AA 1000; 

Б) міжнародний стандарт GRI; 

В) міжнародний стандарт SA 8000; 

Г) Глобальний договір ООН; 

Д) міжнародний стандарт ISO 9001. 

3. Який етап процесу підготовки соціального звіту є наскрізним? 

А) залучення стейкхолдерів до процесу підготовки звіту; 

Б) верифікація та аудит звіту; 

В) збір даних; 

Г) оприлюднення соціального звіту; 

Д) підготовчий етап. 

4. Міжнародний стандарт SA 8000 містить вимоги до наступних 

елементів системи соціальної відповідальності: 

А) охорона навколишнього середовища; 

Б) ділові відносини; 

В) боротьба з корупцією; 

Г) дотримання прав працівників; 

Д) благодійність. 

5. Який метод оцінки ефективності КСВ передбачає розрахунок 

кількісних і якісних показників КСВ різних підприємств? 
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А) ресурсний; 

Б) рейтинговий; 

В) економічний; 

Г) доцільний; 

Д) дохідний. 

Питання для контролю рівня знань 

1. Які переваги отримує організація внаслідок реалізації 

соціального звітування? З якими ризиками може зіштовхнутись? 

2. Назвіть основні етапи в процесі роботи над соціальним 

звітом. 

3. В чому полягає сутність процедури верифікації соціального 

звіту?  

4. Охарактеризуйте основні елементи звітності за системою GRI. 

5. Назвіть та охарактеризуйте методи комплексної оцінки 

ефективності КСВ. 

Завдання для розв’язку 

1. Розробіть структур соціального звіту для організації (на 

вибір студента), використовуючи кількісні та якісні показники 

результативності за трьома напрямками (економіка, екологія, 

соціальна політика). Обґрунтуйте доцільність включення до 

соціального звіту як показників стимуляторів, так і показників – 

дестимуляторів. Оцініть можливість соціального звітування за 

міжнародним стандартом GRI.  

2. Оцініть ефективність корпоративної соціальної 

відповідальності Групи ДТЕК за даними соціальної звітності 

https://dtek.com/content/announces/-zvit-2018-2_pdf_s957_t2846.pdf, 

розрахувавши комплексний індекс КСВ, індикатор перспективного 

розвитку, індикатор соціальних інвестицій.  

Показники діяльності Групи ДТЕК 

Показник Одиниці 

вимірювання 

Значення 

Дохід (виторг) млн. грн. 157 619 

Чистий прибуток млн. грн. 12 373 

Активи млн. грн. 147 971 

Капітальні інвестиції млн. грн. 19 878 

Податки млн. грн. 26 724 

Кількість працівників осіб 65 846 

Витрати на навчання працівників   млн. грн. 52,1 

Утримання об’єктів соціальної сфери млн. грн. 23,7 

https://dtek.com/content/announces/-zvit-2018-2_pdf_s957_t2846.pdf
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Охорона довкілля млн. грн. 1377,3 

Програми соціального партнерства млн. грн. 169,3 

Охорона праці та промислова безпека млн. грн. 556,3 

Соціальні виплати та пільги, надані працівникам 

Покращення побутових умов тис. грн. 153 284,3 

Матеріальна допомога тис. грн. 114 859,8 

Одноразові премії працівникам тис. грн. 49 114,6 

Добровільне медичне страхування тис. грн. 43 198,4 

Корпоративні заходи тис. грн. 41 823,5 

Охорона здоров’я тис. грн. 18 353,9 

Підтримка пенсіонерів та ветеранів тис .грн. 1 641,2 

Інші тис. грн. 24 353,0 
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