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ПЕРЕДМОВА 
 

Навчальним планом підготовки студентів за спеціальностями 
«Маркетинг» та «Міжнародна економіка»  передбачено вивчення 
дисципліни «Соціальна відповідальність». 

Метою вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» є 
формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики 
соціальної відповідальності і відповідних професійних 
компетенцій. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є засвоєння 
студентами знань про теоретичні положення і практики взаємодії 
держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної 
відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. 

В результаті вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» 
студент повинен: 

знати: 

- сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі, рівні, 
нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності; 

- особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів 
суспільного розвитку; 

- місце соціальної відповідальності в управлінні організацією; 
- критерії, показники та методику оцінювання соціальної 

відповідальності; 
- сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної 

відповідальності роботодавців; 
- екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх 

нормативно-правове регулювання; 
- сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних 

стандартів соціальної звітності. 
Вміти: 

- формувати механізм управління корпоративною соціальною 
відповідальністю; 

- формувати відносини підприємства з персоналом та із 
зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності; 

- здійснювати моніторинг та оцінювати ефективність 
корпоративної соціальної відповідальності; 

- розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник 
підвищення конкурентоспроможності.  
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий модуль 1. «Теоретичні аспекти соціальної 

відповідальності» 
 

Практичне заняття № 1. Соціальна відповідальність як 
чинник стійкого розвитку  

Питання для обговорення 
1. Концепція стійкого розвитку: сутність, складові, історія 

виникнення. 
2. Поняття соціальної відповідальності, основні етапи її 

становлення. 
3. Суб’єкти та об’єкти соціальної відповідальності. 
4. Принципи соціальної відповідальності. 
5. Сутність та значення корпоративної соціальної 

відповідальності. 
6. Основні стейкхолдери суб’єкта господарювання. 
7. Складові внутрішньої та зовнішньої КСВ. 
8. Моделі корпоративної соціальної відповідальності. 
Тестові завдання для самоконтролю 
1. Один з творців і перших активних прибічників концепції 

соціальної відповідальності, автор роботи «Євангелія багатства»: 
А) Г. Форд; 
Б) Г. Боуен; 
В) Е. Карнегі; 
Г) М. Фрідман. 
2. Рік підписання Глобального Договору ООН: 
А) 1992 р.; 
Б) 1999 р.; 
В) 1995 р.; 
Г) 2002 р. 
3. Хто є головним пропагандистом корпоративної соціальної 

відповідальності? 
А) НАТО; 
Б) ОБСЄ; 
В) МОП; 
Г) ООН. 

4. Складова соціальної відповідальності, згідно якої суб’єкт 
господарювання буде добровільно відповідати на очікування 
суспільства та направляти свою діяльність на підтримку та 
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розвиток соціальних програм: 
А) економічна; 
Б) правова; 
В) дискреційна; 
Г) етична. 
5. До мінімально законодавчо закріплених прав і обов’язків 

суб’єкта господарювання належить: 
А) забезпечення безпеки, охорони праці своїх працівників; 
Б) скорочення викидів шкідливих  речовин в атмосферу; 
В) розвиток якості та споживчих властивостей продукції та 

послуг; 
Г) розвиток персоналу через систему професійної підготовки 

кадрів. 
Питання для контролю рівня знань 
1. Назвіть та проаналізуйте основні причини виникнення 

концепції стійкого розвитку. 
2. Охарактеризуйте сутність зовнішньої корпоративної 

соціальної відповідальності. 
3. Назвіть напрями формування внутрішньої корпоративної 

соціальної відповідальності. 
4. Які існують рівні соціальної відповідальності? 
5. Назвіть ступені соціальної відповідальності підприємства. 
6. Які переваги отримує суб’єкт господарювання внаслідок 

впровадження соціальної відповідальності? 
7. Назвіть можливі загрози та шляхи мінімізації ризиків КСВ. 
Завдання для розв’язку 
1. Описати існуючі аргументи «за» та « проти» соціальної 

відповідальності бізнесу на основі концепцій «корпоративного 
егоїзму», «корпоративного альтруїзму» та «розумного егоїзму». 
Сформувати та висловити особисту думку на проблему «належної 
ролі бізнесу в суспільстві». 

2. На прикладі запропонованих практик реалізації КСВ, 
визначити та обґрунтувати, яку з національних моделей соціальної 
відповідальності використовують зазначені суб’єкти 
господарювання. 

2.1. На ІНТЕРПАЙП НТЗ модернізуються побутові об’єкти і 
поліпшуються умови праці. Після капітального ремонту відкрито 5 
нових виробничих приміщень у трубопрокатному цеху № 4. Понад 
35 працівників обживають нові приміщення. 
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2.2. У травні 2014 виповнилося 5 років, як в мережі АЗК 
«ОККО» стартувала програма «Зеленого офісу». У рамках цієї 
програми проведена серія інформаційно-роз’яснювальних 
кампаній, організовані сортування сміття та збір макулатури й 
поліетилену для вторинної переробки, широко впроваджені 
енергозберігаючі технології та розпочато застосування 
альтернативних джерел енергопостачання, захищені від викидів в 
атмосферу всі нафтотермінали компанії, підтримано низку 
громадських екологічних ініціатив. 

2.3. На початку травня волонтери компанії «Київстар» вітають 
ветеранів та літніх людей. 2013 року вдалося допомогти 3 000 
мешканців геріатричних центрів у 12 містах України. При цьому 
волонтери «Київстар» не тільки надали матеріальну допомогу, але 
й організували імпровізовані концерти, а також надали стареньким 
можливість безкоштовно зателефонувати друзям і близьким. 

3. Структурувати соціально відповідальні дії  суб’єкта 
господарювання (бази практики студента). Класифікувати їх на 
внутрішні та зовнішні. Визначити модель корпоративної соціальної 
відповідальності, якої дотримується суб’єкт господарювання. 

4. За наведеними даними (роздатковий матеріал) проаналізувати 
соціально відповідальну практику вітчизняних підприємств за 
наступною схемою. 

Характеристика соціально відповідальної практики 
Коротка 

характери-
стика 

практики 

Які 
стейкхолдери 

охоплені? 

Які вигоди 
можуть бути 

отримані 
(соціальні, 
економічні, 

екологічні) ? 

Можливі 
ризики 

(проблеми при 
впровадженні) 

Рекомендації 
щодо 

удосконалення 
(продовження, 
розширення) 

     

 
Практичне заняття № 2. Соціальна відповідальність 

людини, держави та суспільства  
Питання для обговорення 
1. Прояви соціальної відповідальності людини. 
2. Внутрішня та зовнішня соціальна відповідальність особи. 
3. Форми соціальної відповідальності інститутів громадянського 

суспільства. 
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4. Соціальна відповідальність держави як один з базових 
механізмів реалізації демократичних цінностей в державному 
управлінні. 

5. Ступені соціальної відповідальності держави. 
Тестові завдання для самоконтролю 
1. За критерієм джерела вияву соціальна відповідальність 

людини поділяється на: 
А) внутрішню і зовнішню;                      
Б) безпосередню і опосередковану; 
В) відкриту і приховану;                            
Г) позитивну і ретроспективну. 
2. Форма соціальної відповідальності людини, яка має 

безпосереднє відношення та вплив суб’єкта на об’єкт соціальних 
дій: 

А) відкрита;                                         
Б) безпосередня; 
В) внутрішня;                                      
Г) пряма. 
3. Як координатори гармонізації відносин державних інститутів 

і суспільства, інститути громадянського суспільства здійснюють: 
А) участь у законодавчому процесі, громадських обговореннях з 

питань прийняття законодавчих та нормативних актів; 
Б) сприяння утвердженню високих моральних цінностей в 

суспільстві; 
В) широке залучення громадян до суспільного діалогу; 
Г) надання консультаційних порад. 
4. Як посередники між владою і громадськістю, інститути 

громадянського суспільства здійснюють: 
А) сприяння розвитку солідарності громадян у їх повазі до права 

і закону; 
Б) проведення спільно з органами виконавчої влади моніторингу 

і аналізу громадської думки; 
 В) залучення компетентних працівників до виконання статутних 
функцій; 
 Г) надання консультаційних порад на високому професійному 
рівні. 
 5. Модель соціальної держави, за якої держава забезпечує повну 
зайнятість, згладжує різницю в доходах усього населення, створює 
численні постійні державні та громадські соціальні служби: 
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А) «держава соціальної безпеки»; 
Б) «соціальна держава загального добробуту»; 
В) «позитивна держава соціального захисту»; 
Г) «держава соціального забезпечення». 
Питання для контролю рівня знань 
1. Розкрийте сутність поняття «соціальна відповідальність 

людини». 
2. Поясніть взаємозв’язок категорій «відповідальність» та 

«свобода». 
3. Які форми прояву має соціальна відповідальність особи? 
4. В чому полягає сутність соціальної відповідальності 

інститутів громадянського суспільства? 
5. Які існують спільні та відмінні риси моделей позитивної 

держави соціального захисту, держави соціальної безпеки та 
соціальної держави загального добробуту? 

Завдання для розв’язку 
1. Лікар компанії стала помічати зростаюче число випадків 

захворювання емфіземою легенів у робітників, які тривалий час 
працюють на заводі компанії. Вона повідомляє про це 
керівництву, і їй пропонують продовжувати реєструвати число 
подібних випадків, але нікому про це не повідомляти. Наступного 
року, із збільшенням кількості хворих, вона доходить висновку 
про наявність зв'язку між застарілою вентиляційною системою 
на різних ділянках заводу і числом хворих. Вона доводить до 
відома про це керівництво фірми, і їй знову пропонують 
продовжувати спостереження, але не проводити аналізів і нічого 
нікому не говорити, щоб не стривожити робітників. 

1.1. Чи є у неї моральний обов’язок чинити так, як їй наказують? 
1.2. Чи є у неї моральний обов’язок робити будь-що інше, 

крім того, що від неї потребує керівництво?  
Обґрунтувати власну думку щодо поведінки лікаря з огляду 

проблеми соціальної відповідальності особи. 
 2. Використовуючи мережу Іnternet, ознайомитись з сайтом 
громадської організації м. Рівне (на вибір студента). Здійснити 
характеристику змісту сайту, акцентуючи увагу на відображенні 
мети діяльності та основних напрямків роботи. На основі 
проведеного аналізу, визначити місце та роль громадської 
організації в поширенні принципів соціально відповідальної 
поведінки в регіоні. Виокремити конкретні заходи та програми в 
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сфері реалізації соціальної відповідальності різними економічними 
суб’єктами. 

 
Практичне заняття № 3. Організаційно-економічне 

забезпечення управління корпоративною соціальною 
відповідальністю 

Питання для обговорення 
1. Етапи впровадження КСВ суб’єктом господарювання. 
2. Принципи формування комплексної моделі управління 

соціальною відповідальністю. 
3. Рівні нормативно-правого забезпечення КСВ. 
4. Функції кодексів з КСВ.  
5. Статус та кваліфікація менеджера з соціальної 

відповідальності.  
6. Практики формування бюджету КСВ. 
7. Основні інструменти реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності. 
8. Сутність соціальних інвестицій. 
Тестові завдання для самоконтролю 
1. Принцип формування комплексної моделі управління 

соціальною відповідальністю, який виявляється у здатності 
системи до реалізації різних функцій (планування, організація, 
мотивація, контроль та ін.): 

А) ієрархічність;                                       
Б) гнучкість; 
В) багатофункціональність;                     
Г) неоднорідність. 
2. Міжнародний стандарт в сфері КСВ, який встановлює вимоги 

до системи управління гігієною та безпекою праці: 
А) ISO 22000:2005; 
Б) OHSAS 18001:2007; 
В) SA 8000:2001; 
Г) ISO 14001:2004. 
3. Функція корпоративних кодексів, яка проявляється у 

формуванні довіри до суб’єкта господарюванню з боку 
зовнішнього середовища: 

А) управлінська; 
Б) формування корпоративної культури; 
В) превентивна; 
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Г) репутаційна. 
4. Форма адресної фінансової допомоги, що виділяється 

суб’єктом господарювання на реалізацію соціальних програм у 
галузі освіти та з метою проведення прикладних досліджень: 

А) спонсорська допомога; 
Б) грошові гранти; 
В) еквівалентне фінансування; 
Г) соціальні інвестиції. 
5. Соціальні інвестиції, які здійснюються відповідно до 

законодавства: 
А) дохідні;                                       
Б) паралельні; 
В) ринкові;                                     
Г) вимушені. 
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 суб’єкта господарювання 

закріплюється дотримання принципів соціальної відповідальності? 
4. Які існують види корпоративних кодексів? 
5. Охарактеризуйте структуру кодексів з КСВ. 
6. Які функціональні обов’язки покладені на менеджера з КСВ? 
7. Обґрунтуйте складові бюджету на впровадження системи 

КСВ. 
8. В чому виявляється соціальна активність суб’єкта 

господарювання? 
9. Проаналізуйте етапи процесу відбору та реалізації соціальних 

програм. 
10. Назвіть ознаки класифікації та види соціальних інвестицій. 
Завдання для розв’язку 
1. Розробити кодекс з КСВ для суб’єкта господарювання (бази 

практики студента) за наступною структурою: 
1) місія, мета, принципи, цілі, цінності; 
2) взаємодія з зацікавленими сторонами (клієнти, акціонери, 

працівники, постачальники, місцева громада, неурядові організації 
тощо); 

3) відповідальна ділова практика; 
4) КСВ в сфері охорони довкілля; 
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5) благодійна діяльність; 
6) структура управління КСВ; 
7) комунікації з КСВ; 
8) моніторинг та оцінка реалізації КСВ. 
2. На основі запропонованих критеріїв здійснити порівняльну 

характеристику благодійності та соціальних інвестицій як 
основних інструментів реалізації корпоративної соціальної 
відповідальності.  

Критерійне зіставлення характеристик благодійності та 
соціальних інвестицій 

Критерій Благодійність Соціальні інвестиції 
Мотив, що ініціює   
Тіснота зв’язку з основною 
діяльністю 

  

Явність   
Обов’язковість   
Вибір об’єкту   
Залучення персоналу   
Перспективність   
Форма реалізації   

3. На ПП «Моріон» (переробна промисловість) планується 
реалізувати внутрішню соціально відповідальну програму, сутність 
якої полягає у професійній підготовці управлінського персоналу. 
Вартість програми підготовки у розрахунку на одного працівника 
дорівнює 6200 грн. Програмою планується охопити 31 працівника-
управлінця підприємства. Вартісна оцінка відмінності 
результативності праці кращих і середніх працівників становить 
16900 грн. Ефект підготовки складатиме 3/4 цієї величини і матиме 
місце упродовж двох років. 

Оцінити ефект впливу запланованої соціально відповідальної 
програми на підвищення результативності праці. 

4. На ПП «Джерело» (переробна промисловість) впроваджено 
соціально відповідальну програму, сутність якої полягає в 
проведенні тренінгу по управлінню персоналом для начальників 
цехів і майстрів ділянок. Всього в тренінгу брали участь 15 осіб.  
Доходи від навчання, які виражені в покращенні якості виконання 
обов’язків, підраховані як середній відсоток використання навиків 
в роботі і заробітної плати відповідного працівника. Вони склали в 
сукупності 30 235  грн. за місяць. Крім того, в результаті навчання 
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плинність персоналу знизилася на 13%, що відповідає зниженню 
витрат на підбір, навчання і адаптацію близько 23 осіб. Середні 
витрати на підбір, навчання і адаптацію одного працівника 
становлять 1028 грн. Витрати на навчання 15 працівників:  

- оплата послуг сторонніх тренерів (2 особи): 2400 грн./ос.; 
- оренда приміщення: 1000 грн.; 
- оплата харчування: 1200 грн.; 
- транспортні витрати: 400 грн. 
- заробітна плата учасників (2 дні): 6500 грн./дн.  
- заробітна плата координатора (за час підготовки і проведення 

тренінгу): 380 грн. 
Визначити економічну ефективність соціальних інвестицій. 

Зробити висновки про доцільність інвестування в розвиток 
персоналу. 

 
Практичне заняття № 4. Формування відносин роботодавців 

із працівниками на засадах соціальної відповідальності 
Питання для обговорення 
1. Зміст корпоративної соціальної відповідальності щодо 

персоналу. 
2. Соціально-трудові, медичні, компенсаційно-реабілітаційні, 

організаційно-розпорядчі механізми реалізації соціальної 
відповідальності у сфері праці. 

3. Пріоритети розвитку соціально відповідальної політики 
управління персоналом.  

4. Структура, наповнення, спосіб формування соціального 
пакету.  

5. Система корпоративної культури. 
Тестові завдання для самоконтролю 
1. Соціальні гарантії професійно-освітнього забезпечення є 

складовими: 
А) медичних механізмів реалізації соціальної відповідальності; 
Б) соціально-трудових механізмів реалізації соціальної 

відповідальності; 
В) організаційно-розпорядчих механізмів реалізації соціальної 

відповідальності; 
Г) технічних механізмів реалізації соціальної відповідальності. 
2. Медичне обслуговування працівників на підприємстві 

відноситься до напряму соціальної відповідальності: 
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А) соціально відповідальна реструктуризація; 
Б) соціальний захист працівників; 
В) розвиток соціально-культурного сервісу; 
Г) охорона здоров’я та безпечні умови праці. 
3. Корпоративні традиції належать до групи корпоративної 

культури: 
А) цінності;                                          
Б) комунікації; 
В) інновації та зміни;                         
Г) влада і лідерство. 
4. До складових соціального пакету належить: 
А) обов’язковий соціальний пакет;                
Б) споживчий соціальний пакет; 
В) компенсаційний соціальний пакет;              
Г) правильні відповіді А) і В). 

 5. Конкурентний соціальний пакет включає: 
 А) оплату листків тимчасової непрацездатності; 
 Б) компенсацію вартості палива при використанні працівником 
особистого автомобіля; 
 В) оплату спортивних заходів; 
 Г) всі відповіді правильні. 

Питання для контролю рівня знань 
1. Проаналізуйте основні напрями реалізації соціальної 

відповідальності перед працівниками. 
2. Розкрийте зміст поняття «соціально відповідальне управління 

персоналом»? 
3. В чому полягає сутність соціальних інвестицій як форми 

вияву корпоративної відповідальності роботодавців? 
4. Охарактеризуйте сутність та складові соціального пакету. 
5. Обґрунтуйте місце корпоративної культури в процесі  

формування відносин роботодавців із працівниками на засадах 
соціальної відповідальності. 

Завдання для розв’язку 
1. Розрахувати кількісні індекси внутрішніх соціальних 

інвестицій ПП «Верес» (переробна промисловість).  
Вихідні дані 

Показники 2011 р. 2013 р. 
Витрати на організацію харчування працівників, тис. грн. 13 15 
Витрати на організацію відпочинку працівників, тис. грн. 39,1 24,3 
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Витрати на модернізацію виробничого обладнання, тис. 
грн. 

32 29 

Витрати на вакцинацію працівників, тис. грн. 3,6 4,1 
Витрати на охорону пам’яток історії, тис. грн. 14,3 21,1 
Витрати на підвищення кваліфікації працівників, тис. 
грн. 

16,5 17,8 

Витрати за договорами добровільного медичного 
страхування працівників, тис. грн. 

65 69 

Кількість працівників, осіб 66 70 
Дохід від реалізації продукції, тис. грн. 3457 4121 
Чистий прибуток, тис. грн. 438,7 559,1 

За результатами розрахунків зробити висновки і надати власні 
пропозиції щодо покращення реалізації КСВ на підприємстві. 

2. Оцінити рівень соціальної відповідальності ПАТ «Електрик» 
(переробна промисловість) перед працівниками, визначивши 
відповідні показники. 

Вихідні дані 
Показники діяльності підприємства 2012 2013 

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 228506 293634 
Чистий прибуток, тис. грн. 3896 3965 
Середньооблікова чисельність працівників, осіб. 928 947 
Середньомісячна заробітна плата, грн. 3755 4121 
Середньомісячна заробітна плата в галузі, грн.  3590 3720 
Середньомісячна заробітна плата низькооплачуваного 
працівника на підприємстві, грн. 

1134 1147 

Середньомісячна заробітна плата керівника на 
підприємстві, грн. 

13800 14121 

Середньомісячна заробітна плата жінки і-тої професії, грн. 4521 4630 
Середньомісячна заробітна плата чоловіка і-тої професії, 
грн. 

4600 4678 

Сума заборгованої заробітна плата на підприємстві, грн. - - 
Фонд оплати праці на підприємстві, тис. грн. 35913,6 46831 
Чисельність працівників, яким ЗП нарахована у межах 
законодавчо встановленого мінімуму, осіб. 

16 21 

Кількість працівників, що працюють в умовах, які не 
відповідають санітарно-гігієнічним нормам 

177 179 

Невідпрацьований час з причин тимчасової 
непрацездатності, люд. - год. 

64944 80616 

Фонд робочого часу на підприємстві, люд. - год. 18575711902733
Чисельність потерпілих працівників внаслідок 
виробничого травматизму з втратою працездатності на 1 

- 1 
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робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб 
Чисельність загиблих працівників внаслідок виробничого 
травматизму, осіб 

- - 

Сума витрат на охорону праці, тис. грн.  196,8 220,1 
Чисельність працівників зі стажем роботи 5 років і більше, 
осіб 

452 503 

Чисельність працівників, які звільненні з причин 
плинності кадрів, осіб. 

90 85 

Чисельність працівників, які перебували в умовах 
вимушеної неповної зайнятості, осіб. 

547 518 

Витрати на підвищення кваліфікації працівників, тис. грн. 275 361,1 
Чисельність працівників, які пройшли курси підвищення 
кваліфікації, підготовки чи перепідготовки, осіб. 

246 354 

Чисельність працівників, які охоплені колективним 
договором, осіб. 

921 947 

Кількість колективних трудових спорів на підприємстві 1 2 
За результатами розрахунків зробити висновки і надати власні 

пропозиції щодо покращення реалізації внутрішньої складової КСВ 
ПАТ «Електрик». 

 
Практичне заняття № 5. Формування відносин бізнесу із 

зовнішніми організаціями на засадах соціальної 
відповідальності 

Питання для обговорення 
1. Система відносин бізнесу з місцевою владою та суспільством. 
2. Складові соціальної відповідальності бізнесу перед 

споживачами. 
3. Міжнародні стандарти ISO серії 9000 та ISO 22000:2005 

HACCP. 
4. Основні типи партнерства між громадськими організаціями і 

бізнесом.  
5. Форми співпраці між навчальними закладами і 

представниками бізнесу. 
Тестові завдання для самоконтролю 
1. Форма реалізації партнерства між бізнесом та владою на 

засадах соціальної відповідальності, яка має на меті залучення 
уваги максимально великої кількості жителів до певної проблеми 
або, навпаки, до позитивних зразків поведінки: 

А) комплексна соціально-економічна програма розвитку 
території; 
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Б) спільна просвітницька акція; 
В) цільова соціальна програма; 
Г) обмін ресурсами. 
2. 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 

продукції; 
Г) всі відповіді правильні. 
3. Вид партнерства  між громадськими організаціями і бізнесом, 

який передбачає односторонню передачу ресурсів від суб’єктів 
господарювання до організацій «третього сектору»: 

А) взаємний обмін; 
Б) стале партнерство; 
В) філантропія; 
Г) еквівалентне фінансування. 
4. До основних форм співпраці між навчальними закладами і 

представниками бізнесу належить: 
А) допомога в модернізації навчального обладнання; 
Б) створення навчальними закладами центрів 

працевлаштування; 
В) перехід до безпечних технологій транспортування і збуту 

продукції; 
Г) правильні відповіді А) і Б). 

 5. Метод юридичного закріплення відносин між ВНЗ та 
бізнесом, сутність якого полягає у створенні об’єднання декількох 
компаній з університетами на основі угоди про спільне 
фінансування, розробки і модернізації продукції (освітньої 
програми): 
 А) альянси; 
 Б) договірні відносини; 
 В) освітньо-промислові групи; 
 Г) взаємний обмін. 

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 
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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 ВНЗ та 

бізнесом? 
Завдання для розв’язку 
1. Оцінити рівень соціальної відповідальності ПП «Візантія» 

перед споживачами та бізнес-партнерами на основі розрахунку 
відповідних показників. 

Вихідні дані 
Показники 2012 р. 2013 р. 

Ціна і-того виду продукції підприємства, грн. 120 134 
Середньогалузева ціна і-того виду продукції, грн. 80 95 
Рівень безпечності і-того виду продукції, % 100 100 
Стандартний рівень безпечності і-того виду продукції, % 100 100 
Кількість найменувань продукції, які входять до певної 
групи асортименту 

18 22 

Максимально можлива кількість найменувань продукції 
певної групи асортименту 

40 40 

Кількість замовлень на купівлю сировини та матеріалів 65 74 
Кількість оплачених замовлень на купівлю сировини та 
матеріалів згідно умов договору 

43 44 

Розмір коштів, які були виділені на публікацію 
інформації про діяльність підприємства для всіх 
зацікавлених сторін, тис. грн. 

45 49 

Витрати на реалізацію продукції, тис. грн. 350 371 
За результатами розрахунків зробити висновки і надати власні 

пропозиції щодо покращення реалізації зовнішньої складової КСВ 
підприємства. 

2. Оцінити рівень соціальної відповідальності ПП «Рум’янець» 
перед державою та місцевою громадою на основі розрахунку 
відповідних показників. 

Вихідні дані 
Показники 2012 р. 2013 р. 

Сума податкових відрахувань підприємства, тис. грн. 575 623 
Сума податкових відрахувань відповідно до норм 
законодавства, тис. грн. 

575 644 

Загальна кількість замовлень 600 630 
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Кількість держзамовлень 211 209 
Витрати на програми співпраці з органами державної 
влади та громадськими організаціями, тис. грн. 

25 27 

Валові витрати підприємства, тис. грн.  3426,2 3561,3 
Чисельність місцевого населення серед працівників 
підприємства, осіб 

146 148 

Загальна чисельність працівників на підприємстві, 
осіб 

150 154 

Витрати на благодійну допомогу, тис. грн. 37 38,2 
Витрати на спонсорську допомогу місцевим закладам 
культури та спорту, тис. грн. 

23 22,4 

Кількість соціальних програм розвитку місцевої 
громади, у яких підприємство бере участь 

3 3 

Загальна кількість соціальних програм розвитку 
місцевої громади 

12 15 

Чистий прибуток, тис. грн. 489,4 502,7 
За результатами розрахунків зробити висновки і надати власні 

пропозиції щодо покращення реалізації зовнішньої складової КСВ 
підприємства. 

 
Практичне заняття № 6. Екологічна компонента соціальної 

відповідальності 
Питання для обговорення 
1. Концепції «екологічної модернізації», «рефлексії ризику», 

«нової екологічної парадигми», стратегія екологічного маркетингу. 
2. Нормативно-правова регламентація екологічної 

відповідальності.  
3. Індивідуальна та колективна екологічна відповідальність. 
4. Екологічна відповідальність держави.  
5. Сутність екологічної відповідальності бізнесу.  
Тестові завдання для самоконтролю 
1. Концепція дослідження  екологічного напряму соціальної 

відповідальності, в рамках якої досліджується суспільна реакція на 
появу та поширення соціально-екологічних ризиків: 

А) концепція «нової екологічної парадигми»;             
Б) стратегія екологічного маркетингу; 
В) концепція «екологічної модернізації»;                    
Г) концепція «рефлексії ризику». 
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2. Функція екологічної відповідальності, яка полягає у 
відшкодуванні збитків, завданих навколишньому природному 
середовищу у грошовому чи натуральному виразі: 

А) стимулююча;                                    
Б) організаційна; 
В) превентивна;                                   
Г) компенсаційна. 

 3. До форм вияву колективної екологічної відповідальності 
належить: 
 А) екологічна відповідальність особи;                
 Б) екологічна відповідальність бізнесу; 
 В) екологічна відповідальність держави;          
 Г) правильні відповіді Б) та В). 
 4. Елемент екологічно відповідального бізнесу, згідно якого 
компанії приймають систему екологічних принципів та стандартів: 
 А) «зелене» постачання;                                           
 Б) запровадження корпоративної екологічної політики; 
 В) екологічний аудит;                                               
 Г) залучення працівників до екологічних ініціатив. 

5. Найвища форма пасивної екологічної поведінки (четвертий 
рівень) характеризується: 

А) виконанням всіх нормативних екологічних приписів, що 
ґрунтується на страху покарання, а не на внутрішньому 
переконанні; 

Б) цілковитою байдужістю до екологічних проблем; 
В) побудовою моделі екологічної ситуації в узагальненому 

вигляді; 
Г) цікавістю людини до екологічних проблем, проте вона не 

чинить ніяких дій для їх вирішення. 
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. 
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Завдання для розв’язку 
1. На підприємстві по переробці нікелевих руд планується 

впровадити соціально відповідальну програму екологічного 
характеру. Сутність програми полягає у встановленні 
водозворотного циклу водопостачання з метою економії води. 
Питомі капітальні затрати на спорудження зворотного циклу 
водопостачання складають 2 грн./м3, поточні затрати на цикл 
зворотного водопостачання складають 100000 грн./рік, обсяг води у 
зворотному циклі 60000 м3. Розрахувати загальний розмір витрат 
на впровадження екологічної програми. 

2. ПП «Метінтерпайп» (переробна промисловість) з метою 
підвищення рівня КСВ запровадило екологічну програму, сутність 
якої полягає у впровадженні в гальванічному цеху варіанту 
очистки стічних вод іонообмінним методом. Даний варіант дає 
змогу утилізувати метали, які містяться в стічних водах, а також 
повторно використовувати 90% води, яку споживає підприємство. 
Об’єм стічних вод у зворотному циклі складає 56700 м3. Ціна води 
2 грн./м3. Капітальні вкладення у зворотний цикл водопостачання 
розраховуються, виходячи з питомих капітальних вкладень на його 
спорудження, які дорівнюють 1 грн./м3. Капітальні затрати на 
очисні споруди складають 2570,4 тис.грн. Експлуатаційні затрати 
на очистку води і на цикл зворотного водопостачання складають 
764,5 тис.грн./рік.  

Загальний економічний результат від впровадження 
іонообмінного методу очистки стічних вод і зворотного циклу 
водопостачання складається з відсутності платежів за скиди 
забруднених стічних вод, економії води за рахунок зворотного 
водопостачання і за рахунок продажу міді, вилученої зі стічної 
води. Платежі підприємства за скиди забруднених стічних вод 
складали 5661,1 тис.грн./рік. Об’єм води, що споживало 
підприємство до впровадження зворотного циклу водопостачання 
складало 63000 м3/рік. Додатковий дохід за рахунок продажу міді, 
вилученої зі стічної води складає 2,4 т. по 8 тис.грн./т., затрати на 
вилучення міді складали 6,5 тис.грн./т. 

Обґрунтувати доцільність запровадження даної екологічної 
програми визначивши ефективність капіталовкладень, чистий 
економічний ефект і ефективність природоохоронних затрат, 
термін окупності.  
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Змістовий модуль 2. «Оцінювання реалізації соціальної 
відповідальності» 

 
Практичне заняття № 7. Соціальне партнерство як 

інструмент формування соціальної відповідальності 
Питання для обговорення 
1. Сучасні підходи до інтерпретації поняття «соціальне 

партнерство». 
2. Концептуальні засади договірного забезпечення соціальної 

відповідальності.  
3. Міжнародні рамкові угоди, галузеві кодекси, корпоративні 

кодекси, кодекси поведінки.  
4. Зарубіжний та вітчизняний досвід застосування соціального 

партнерства як інструмента формування соціальної 
відповідальності. 

5. Методи та механізми реалізації взаємодії влади та бізнесу в 
межах соціального партнерства. 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Особливий тип соціально-трудових відносин, притаманний 

ринковій економіці, що забезпечує оптимальний баланс реалізації 
основних інтересів різних соціальних груп: 
 А) соціальна відповідальність; 
 Б) соціальний аудит; 
 В) соціальний корпоратизм; 
 Г) соціальне партнерство. 

2. Принцип договірного забезпечення корпоративної соціальної 
відповідальності, сутність якого полягає у наданні соціальними 
партнерами достовірної інформації в доступній і повній мірі: 

А) комплексність; 
Б) прозорість; 
В) постійність; 
Г) підзвітність. 
3. До форм взаємодії соціальних партнерів в договірному 

забезпеченні корпоративної соціальної відповідальності належать: 
 А) колективні переговори; 
 Б) обмін інформацією; 
 В) досудове розв’язання трудових конфліктів; 
 Г) всі відповіді правильні. 
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4. Принцип соціального партнерства як системи взаємодії 
бізнесу та влади, реалізація якого передбачає забезпечення 
ефективності соціального партнерства для всіх його сторін: 

А) добровільний характер; 
Б) взаємовигідний характер; 
В) інформаційна відкритість; 
Г) гласність. 
5. До принципів договірного забезпечення корпоративної 

соціальної відповідальності належать: 
А) постійність; 
Б) періодичність; 
В) рівноправність сторін; 
Г) правильні відповіді А) та В). 
Питання для контролю рівня знань 
1. Які елементи включає система соціального партнерства? 
2. Назвіть та охарактеризуйте форми взаємодії соціальних 

партнерів в процесі формування соціальної відповідальності. 
3. Обґрунтуйте мету та завдання договірного забезпечення 

соціальної відповідальності.  
4. Розкрийте сутність соціального партнерства як системи 

взаємодії влади і бізнесу. 
5. Які пріоритетні напрями розвитку соціального партнерства як 

системи взаємодії влади і бізнесу можна виділити? 
Завдання для розв’язку 
1. Оцінити рівень колективно-договірного забезпечення 

корпоративної соціальної відповідальності суб’єкта 
господарювання (бази практики студента). З цією метою необхідно 
заповнити атестаційну карту, співставляючи фактичні показники, 
що характеризують економічні, технічні, організаційні та 
соціальні умови праці найманих працівників та виписані в 
колективному договорі, з нормативними і прийняти рішення про 
кількісну оцінку колективно-договірного забезпечення 
корпоративної соціальної відповідальності. При відповідності того 
чи іншого елемента фактора (К1, К2, К3, К4) вимогам йому 
присвоюється значення 0,25 при невідповідності – 0. 
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Карта оцінювання колективно-договірного забезпечення 

корпоративної соціальної відповідальності 
Фактори і елементи Фактори і елементи 

К
1 

-о
рг

ан
із

ац
ія

 
тр

уд
ов

ог
о 

пр
оц

ес
у 

 

К1-1 - об’єм виробництва, 
надання послуг 

К
2 

– 
си

ст
ем

а 
оп

ла
ти

 
пр

ац
і 

 

К2-1 – індивідуальне 
преміювання 

К1-2 - зростання 
продуктивності праці 
 

К2-2 – доплати за 
понаднормову роботу, у 
вихідні та святкові дні, в 
нічний час 

К1-3 - фонд заробітної 
плати 
 

К2-3 – оплата перепідготовки 
та підвищення кваліфікації 
 

К1-4 – зниження норм 
витрат матеріалів та 
енергоносіїв 
 

К2-4 – компенсація та 
індексація заробітної плати 
 

 
К

3 
– 

ре
ж

им
 п

ра
ці

 
та

 в
ід

по
чи

нк
у 

 

К3-1 – тривалість 
робочого часу 
 

 К
4 

– 
ум

ов
и 

та
 

ох
ор

он
а 

пр
ац

і 
 

К4-1 – санітарно-гігієнічні 
умови праці і техніка 
безпеки 
 К3-2 – тривалість 

відпустки 
 

К4-2 – психофізіологічні 
та естетичні умови праці 
 К3-3 – регламентація 

виробничих перерв 
 

К4-3 – забезпечення 
аптечкою першої допомоги 
 К3-4 – суміщення 

професій і робіт 
 

К4-4 – забезпечення засобами 
індивідуального та 
колективного захисту 
 

К
5 

– 
ор

га
ні

за
ці

я 
м

ед
ич

но
го

 
об

сл
уг

ов
ув

ан
ня

 
 

К5-1 – проведення 
медичних оглядів 
 

К
6 

– 
за

бе
зп

еч
ен

ня
 

пр
од

ук
ти

вн
ої

 
за

йн
ят

ос
ті

 
 

К6-1 – гарантії зайнятості 
та порядок звільнення 
 К5-2 – надання 

працівникам пільгових 
путівок на оздоровлення 
 

К6-2 – оплата 
вимушених простоїв 
 

К5-3 – оплата лікарняних 
в повному обсязі 
 

К6-3 – побутово-господарське 
обслуговування 
 

К5-4 – надання допомоги 
на лікування та 
оздоровлення 
 

К6-4 – оплата 
випробувального терміну 
 

 
К

7 
– 

со
ці

ал
ьн

і 
га

ра
нт

ії
 

 

К7-1 – пільгове 
забезпечення 
 

К
8 

– 
со

ці
ал

ьн
а 

ак
ти

вн
іс

ть
 

ко
ле

кт
ив

у 
 

К8-1 – проведення засідань 
ради трудового колективу 
 К7-2 - матеріальна 

допомога 
 

К8-2 – наявність кімнати 
відпочинку 
 К7-3 - надання позик 

 
К8-3 – організація заходів 
культурно-просвітницького 
та розважального характеру 
 

К7-4 - перевезення 
працівників 
 

К8-4 – стимулювання 
працівників до занять спортом 
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К

9 
– 

га
ра

нт
ії

 
ді

ял
ьн

ос
ті

 
пр

оф
сп

іл
ок

 

К9-1 – відрахування 
профспілкових внесків 
 

К
10

 К
он

тр
ол

ь 
за

 в
ик

он
ан

ня
м

 
до

м
ов

ле
но

ст
ей

 
 

К10-1 – наявність 
поточного контролю 
 К9-2 – захист від 

звільнення 
 

К10-2 – наявність 
заключного контролю 
 К9-3 – заборона 

притягнення до 
дисциплінарної 
відповідальності 
 

К10-3 – відповідальність за 
невиконання з боку 
профспілок 
 

К9-4 – створення 
належних умов для 
діяльності профкому 
 

К10-4 – відповідальність 
за невиконання з боку 
адміністрації 
 

На основі отриманих результатів оцінювання, запропонувати 
заходи щодо підвищення рівня колективно-договірного 
забезпечення КСВ на підприємстві, використання трудового 
потенціалу та соціального захисту найманих працівників. 
 

Практичне заняття № 8. Моніторинг корпоративної 
соціальної відповідальності 

Питання для обговорення 
1. Сутність соціального звітування. 
2. Процес підготовки соціального звіту. 
3. Соціальні звіти у вільній формі, звіти про прогрес реалізації 

принципів Глобального договору ООН, стандартизовані звіти. 
4. Міжнародні стандарти в сфері соціального звітування. АА 

1000, SА 8000, GRI. 
5. Принципи глобальної ініціативи щодо звітності. 
Тестові завдання для самоконтролю 
1. Рік випуску компанією «СКМ» першого в Україні соціального 

звіту: 
А) 1999 р.;                                                      
Б) 2007 р.; 
В) 2005 р.;                                                      
Г) 2010 р. 
2. Перші соціальні звіти з’явились в: 
А) Європі;                                   
Б) США; 
В) Канаді;                                     
Г) Японії. 
3. Форма соціальної звітності, яка зводиться до випуску 

барвистих буклетів про добродійні програми, підтримку освіти, 
охорони здоров’я, культури і спорту: 

А) звіти за міжнародним стандартом SA 8000; 
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Б) звіти про прогрес реалізації принципів Глобального договору 
ООН; 

В) звіти у вільній формі; 
Г) звіти за міжнародним стандартом GRI. 
4. Визначення формату соціального звіту стосується етапу 

підготовки соціального звіту: 
А) підготовчий етап;                                       
Б) робота над соціальним звітом; 
В) оприлюднення соціального звіту;               
Г) проектування зворотного зв’язку. 
5. 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. 
Питання для контролю рівня знань 
1. Які переваги отримує суб’єкт господарювання внаслідок 

реалізації соціального звітування? З якими ризиками може 
зіштовхнутись? 

2. Які основні етапи в процесі роботи над соціальним звітом 
можна виділити? 

3. В чому полягає сутність процедури верифікації соціального 
звіту? Які вигоди вона несе для суб’єкта господарювання та 
стейкхолдерів? 

4.  В чому полягають особливості формування Звіту про 
прогрес? 

5.  Охарактеризуйте основні елементи звітності за системою 
GRI. 

Завдання для розв’язку 
1. Розробити форму соціального звіту для суб’єкта 

господарювання (бази практики студента), використовуючи 
кількісні та якісні показники результативності за трьома 
напрямками (економіка, екологія, соціальна політика). 
Обґрунтувати доцільність включення до соціального звіту як 
показників стимуляторів, так і показників – дестимуляторів. 
Оцінити можливість соціального звітування за міжнародним 
стандартом GRI. Визначити можливий рівень (А, В чи С). 
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2. Розробити форму соціального звіту для суб’єкта 
господарювання (бази практики студента), використовуючи 
показники діяльності у відповідності до відносин з основними 
стейкхолдерами. 

 
Практичне заняття № 9. Оцінювання ефективності 

соціальної відповідальності 
Питання для обговорення 
1. Сутність соціальних індексів. 
2. Вітчизняні рейтинги корпоративної соціальної 

відповідальності. 
 3. Етапи проведення оцінювання ефективності соціальної 

відповідальності. 
4. Напрямки оцінювання ефективності соціальної 

відповідальності. 
5. Методи оцінювання соціальних інвестицій. 
Тестові завдання для самоконтролю 
1. Вид ефективності соціальної відповідальності, яка 

характеризується відношенням одержаного результату до 
поставленої мети: 

А) доцільність; 
Б) економічність; 
В) результативність; 
Г) демократичність. 
2. Метод оцінки ефективності соціальної відповідальності, в 

основі якого покладено розрахунок кількісних і якісних показників 
КСВ різних підприємств: 

А) економічний; 
Б) доходний; 
В) рейтинговий; 
Г) ресурсний. 
3. Індикатор перспективного розвитку і-того підприємства 

розраховується за формулою: 
А) ІР = СЕі + SEі + NEі;  
Б) ІР = (СЕі + NEі) / SEі;  
В) ІР = NEі / (СЕі + SEі);  
Г) ІР = (СЕі + SEі) / NEі. 
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де СЕі – інвестиції в основний капітал і-того підприємства, грн.; 
SEі – соціальні видатки і-того підприємства, грн.; NEі – чистий 
прибуток і-того підприємства, грн. 

4. До нефондових індексів корпоративної соціальної 
відповідальності належить: 

А) Domini Socia lIndex; 
Б) Bloomberg ESG; 
В) Dow Jone Sustainability Indexes; 
Г) FTSE4Good. 
5. До фондових індексів корпоративної соціальної 

відповідальності належать: 
А) Domini Socia lIndex; 
Б) Dow Jone Sustainability Indexes; 
В) Corporate Philanthropy Index; 
Г) правильні відповіді А) та Б). 
Питання для контролю рівня знань 
1. Охарактеризуйте найбільш поширені фондові та нефондові 

соціальні індекси. 
2. Назвіть показники оцінювання внутрішньої та зовнішньої 

складової корпоративної соціальної відповідальності. 
3. Які кількісні показники використовуються в процесі 

оцінювання соціальних інвестицій? 
4. В чому полягає сутність якісного аналізу соціальних 

інвестицій? Які показники використовуються? 
5. Проаналізуйте особливості методичних підходів до 

оцінювання вартості ділової репутації суб’єкта господарювання. 
Завдання для розв’язку 
1. Оцінити ефективність корпоративної соціальної 

відповідальності ПП «Моріон» (переробна промисловість), 
розрахувавши комплексний індекс КСВ, індикатор перспективного 
розвитку та індикатор соціальних витрат. 

Вихідні дані 
Показники 2011 р. 2013 р. 

Витрати на перевезення працівників до місця роботи і 
назад, тис. грн. 

78 82 

Витрати на будівництво виробничих приміщень, тис. 
грн. 

101 99 

Витрати на харчування працівників, тис. грн. 45,3 41,1 
Витрати на програми розвитку працівників, тис. грн. 18,7 18,2 
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Сплачені податки, тис. грн. 578 714 
Витрати на реалізацію програм щодо повторного 
використання відходів виробництва, тис. грн. 

69 51 

Витрати на спонсорську допомогу, тис. грн. 10,2 9,7 
Виробничі витрати, тис. грн. 1689 1854 
Витрати на зміцнення матеріально-технічної бази 
спортивних закладів, тис. грн. 

12,0 14,3 

Чистий прибуток, тис. грн. 1345,7 1457,2 
За результатами розрахунків зробити висновки і надати власні 

пропозиції щодо покращення реалізації корпоративної соціальної 
відповідальності на підприємстві. 

2. Оцінити рівень КСВ на ПП «Варіант» (переробна 
промисловість), опираючись на параметри: якість продукції, 
корупційні витрати, відхилення від умов трудового договору, 
оброблення рекламацій (параметри рівнозначні). 

Вихідні дані 
Показники 2012 р. 2013 р. 

Кількість бракованої продукції: 
- масло, кг. 
- сир, кг. 

 
145 
256 

 
174 
209 

Ціна продукції:  
- масло, грн./кг. 
- сир, грн./кг. 

 
44 
48 

 
58 
54 

Своєчасність обробки рекламацій, % 60 71 
Аргументовані відповіді за рекламаціями, % 88 87 
Незаконне звільнення працівників, випадків 1 2 
Кількість випадків, коли прийом на роботу не був 
оформлений згідно вимог трудового законодавства 

3 5 

Кількість випадків прийому на роботу працівників без 
наявності обов’язкових для них документів 

2 6 

Кількість випадків надання працівникам відпусток меншої 
тривалості, ніж встановлено трудовим законодавством 

7 9 

Витрати, пов’язані з прискоренням отримання документів, тис. 
грн. 

147 254 

Витрати на благодійні акції, тис. грн. 89 79,8 
Кількість умов трудового договору 75 75 
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 4430 5224 
Загальні витрати підприємства, тис. грн. 3095 3677 

За результатами розрахунків зробити висновки і надати власні 
пропозиції щодо покращення реалізації корпоративної соціальної 
відповідальності на підприємстві. 
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Практичне заняття № 10. Стратегічні напрями розвитку 
соціальної відповідальності в Україні 

Питання для обговорення 
1. Державне стимулювання соціальної відповідальності.  
2. Соціально відповідальне інвестування та соціально 

відповідальні державні закупівлі.  
3. Розвиток можливостей та компетенцій бізнес-організацій для 

підтримки їх у реалізації соціальної відповідальності.  
4. Підвищення обізнаності щодо соціальної відповідальності 

серед різних груп зацікавлених сторін.  
5. Активізація діяльності суб’єктів господарювання щодо 

розвитку соціальної відповідальності. 
Тестові завдання для самоконтролю 
1. До нормативних заходів стимулювання розвитку КСВ 

належить: 
 А) формування постійно діючого органу, до компетенції якого 
належали б аналіз існуючого стану КСВ в Україні; 
 Б) розробка Національної стратегії розвитку КСВ в Україні; 
 В) сприяння обміну досвідом і позитивними практиками щодо 
КСВ; 
 Г) правильні відповіді А) та Б). 

2. Ознака механізму державного стимулювання КСВ, яка 
характеризує його здатність змінюватись з врахування специфіки 
окремих елементів: 

А) демократичність; 
Б) добровільність; 
В) гнучкість; 
Г) ефективність. 
3. До заходів, які дозволять підвищити обізнаність щодо КСВ 

серед різних груп зацікавлених сторін належить: 
А) поширення стандартів і систем управління, що 

кореспондуються із КСВ; 
Б) створення всеукраїнського інформаційного центру з питань 

КСВ; 
 В) розробка Національної стратегії розвитку КСВ в Україні; 
 Г) включення соціальних показників до процедури державних 
закупівель. 
 4. До заходів, які дозволять розвивати можливості та 
компетенції бізнес-організацій для підтримки їх у реалізації КСВ 
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належить: 
 А) підвищення рівня обізнаності про КСВ серед державних 
службовців; 

Б) проведення щорічних парламентських слухань із реалізації 
КСВ в Україні; 
 В) формування постійно діючого органу, до компетенції якого 
належали б аналіз існуючого стану КСВ в Україні; 
 Г) поширювати стандарти і системи управління, що 
кореспондуються із КСВ. 

5. Суб’єктам господарювання, які бажають відповідати кращим 
соціально відповідальним практикам необхідно: 

А) дотримуватись чинного законодавства; 
Б) сприяти розвитку місцевого економічного потенціалу; 
В) вносити суттєвий вклад у зміцнення та розвиток людського 

капіталу; 
Г) всі відповіді правильні. 
Питання для контролю рівня знань 
1. Які організаційні та нормативні умови розвитку соціальної 

відповідальності є найбільш актуальними в Україні? 
2. Назвіть економічні інструменти розвитку соціальної 

відповідальності. 
3. Обґрунтуйте роль бізнесу в просуванні соціальної 

відповідальності в сфері трудових відносин, охорони 
навколишнього середовища, боротьби з корупцією, здорової 
конкуренції, інтересів споживачів.  

4. В чому полягає сутність прозорості та підзвітності суб’єкта 
господарювання?  

5. Які заходи сприятимуть підвищенню прозорості бізнесу? 
Завдання для розв’язку 
1. Сформувати стратегічний план розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності підприємства, яке займається 
виробництвом поліетиленових пакетів. Відомо, що на даний час 
здійснювались лише витрати на вирішення соціальних питань 
працівників та членів їх сімей. Однак, з’явилась необхідність 
підвищити свої конкурентні переваги, за рахунок: 

- прихильності місцевої громади та місцевих органів влади; 
- лояльності споживачів; 
- підвищення рівня задоволеності роботою працівників; 
- покращення взаємовідносин з діловими партнерами; 
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- збільшення вкладу в забезпечення охорони навколишнього 
середовища. 

 Сформулювати стратегічні дії та заходи за всіма напрямами 
КСВ. 

Стратегічний план розвитку КСВ підприємства 
Напрям 

реалізації 
КСВ 

Дії та заходи 
виконання 

стратегії КСВ 

Вартість 
заходів, грн. 

Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

     
     
     
     

2. Використовуючи мережу Іnternet, ознайомитись з сайтом 
органу державної влади України (на вибір студента). Здійснити 
характеристику змісту сайту, акцентуючи увагу на основних 
напрямках роботи. Визначити місце та роль органу державної 
влади в поширенні принципів соціально відповідальної поведінки. 
Виокремити та проаналізувати конкретні заходи та програми, які 
покликані стимулювати розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності в Україні. Надати власні обґрунтовані пропозиції, 
які дозволять підвищити ефективність діяльності обраного органу 
державної влади в цій сфері. 

 
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
Студенти спеціальностей 8.03050701 «Маркетинг» та  

8.03050301 «Міжнародна економіка» з дисципліни «Соціальна 
відповідальність» самостійно виконують індивідуальну науково-
дослідну роботу. 

Основна вимога до роботи – досить повне і глибоке розкриття 
теми – здійснюється за умов вивчення літературних джерел за 
темою роботи.  

Мета роботи з джерелами – їх анотація та зіставлення різних 
поглядів на проблему. Це не виключає виклад самостійних суджень 
і висновків, заснованих на власних спостереженнях. Робота 
припускає проведення студентами самостійного дослідження, 
обробку і аналіз результатів, їх інтерпретацію і узагальнення. 

Індивідуальна робота сприяє закріпленню і систематизації у 
студента набутих знань та формує у нього уміння творчо мислити, 
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використовуючи при цьому свої здібності при вирішенні 
практичних проблем корпоративної соціальної відповідальності. 

Індивідуальна робота виконується студентом самостійно при 
консультуванні з викладачем протягом вивчення дисципліни за 
графіком навчального процесу. 

Індивідуальна робота складається з двох теоретичних питань. 
Номери  теоретичних питань визначаються залежно від номеру 
двох останніх цифр залікової книжки з кроком 30. Наприклад, 
якщо номер залікової книжки 960518, то питання №18, якщо 
960549 – питання № 19 (крок 30). 
Теми для написання індивідуальної науково-дослідної роботи із 

навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» 
1. Напрями соціальної відповідальності бізнесу перед 

персоналом. 
2. Проблеми дискримінації за статевими, расовими та віковими 

ознаками на українських підприємствах. 
3. Проблеми безпеки та здоров’я працівників на українських 

підприємствах. 
4. Впровадження ресурсозберігаючих технологій та 

екологізація бізнесу. 
5. Роль екологічного менеджменту в сталому розвитку 

суспільства.  
6. Додаткові елементи соціального захисту персоналу як 

складова внутрішньої соціальної відповідальності. 
7. Впровадження корпоративної культури як складова 

внутрішньої соціальної відповідальності. 
8. Сутність стандарту ISO 26000 «Керівництво з соціальної 

відповідальності». 
9.  Стандарт екологічного управління ISO 14001 
10.  Міжнародні стандарти соціальної відповідальності бізнесу.  
11.  Основні вимоги стандартів серії ISO 9000. 
12.  Характеристика міжнародного стандарту OHSAS 18000. 
13.  Досвід зарубіжних країн щодо впровадження систем 

менеджменту соціальної відповідальності. 
14.  Історичні етапи та передумови виникнення корпоративної 

соціальної відповідальності. 
15.  Характеристика суб’єктів та об’єктів корпоративної 

соціальної відповідальності. 
16.  Сутність та складові зовнішньої корпоративної соціальної 
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відповідальності.  
17.  Напрями формування внутрішньої складової корпоративної 

соціальної відповідальності. 
18.  Розвиток персоналу як складова внутрішньої корпоративної 

соціальної відповідальності. 
19.  Принципи корпоративної соціальної відповідальності. 
20.  Документи, що регулюють корпоративну соціальну 

відповідальність на глобальному рівні. 
21.  Документальне забезпечення соціальної відповідальності на 

мікрорівні. 
22.  Сутність поняття «соціальний звіт», необхідність та етапи 

його складання. 
23.  Сутність поняття «соціальні інвестиції». 
24.  Класифікація соціальних інвестицій. 
25.  Методи оцінки соціальних інвестицій. 
26.  Сутність поняття «соціально відповідальне інвестування». 
27.  Конкурентні переваги внаслідок впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності. 
28.  Перешкоди під час впровадження корпоративної соціальної 

відповідальності та шляхи їх подолання. 
29.  Сутність і характеристика американської моделі 

корпоративної соціальної відповідальності. 
30.  Особливості Європейської моделі корпоративної соціальної 

відповідальності.  
31.  Особливості реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності в країнах Сходу. 
32.  Порівняльний аналіз моделей корпоративної соціальної 

відповідальності. 
33.  Законодавство України у сфері праці як основа КСВ у 

відносинах з працівниками. 
34.  Кращі трудові практики та показники внутрішньої КСВ: 

вітчизняний і зарубіжний досвід. 
35.  Побудова системи комунікацій з КСВ.  
36.  Міжнародний стандарт звітності зі сталого розвитку (GRI — 

Global Reporting Initiative / Глобальна ініціатива зі звітності). 
37.  Державне стимулювання розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності. 
38.  Порівняльний аналіз соціальних інвестицій та філантропії. 
39.  Підходи і принципи складання соціального пакета. 
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40.  Корпоративне волонтерство в Україні: перспективи та 
проблеми реалізації. 

41.  Корпоративне волонтерство: зарубіжний досвід. 
42.  Концепція і основні чинники сталого розвитку організації. 
43.  Ділова репутація як результат корпоративної соціальної 

відповідальності. 
44.  Методи оцінювання ефективності корпоративної соціальної 

відповідальності. 
45.  Корпоративні кодекси з соціальної відповідальності. 
46.  Соціальні програми і проекти суб’єкта господарювання. 
47.  Інструменти реалізації соціальних програм суб’єкта 

господарювання. 
48.  Визначення корпоративної соціальної відповідальності в 

українській практиці. 
49.  Поняття і зміст соціальної відповідальності. 
50.  Соціальні програми суб’єкта господарювання як інструмент 

реалізації його соціальної відповідальності. 
51.  Соціальне інвестування та соціально відповідальне 

інвестування: спільні та відмінні риси. 
52.  Характеристика нефінансової (соціальної) звітності. 
53.  Сутність і значення рейтингів в сфері КСВ. 
54.  Інтерпретації концепції корпоративної соціальної 

відповідальності: «класичний підхід», теорія «корпоративного 
альтруїзму», теорія «розумного егоїзму». 

55.  Особливості складання соціальної звітності в Україні.  
56.  Основні напрями взаємодії бізнесу і влади в сфері соціальної 

відповідальності. 
57.  Мотивація підприємців в сфері КСВ в Україні. 
58.  Партнерство з некомерційними організаціями як спосіб 

підвищення соціальної відповідальності українського бізнесу. 
59.  Концепція сталого розвитку. 
60.  Історія виникнення та становлення концепції сталого 

розвитку. 
Оформлення індивідуальної роботи 

Індивідуальна робота виконується на листках формату А4 і 
містить титульну сторінку, зміст, основну частину, літературу, 
додатки: 

1) на титульній сторінці зазначається навчальний заклад, 
кафедра, назва дисципліни, академічна група, прізвище та ініціали 
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студента і викладача;  
2) після титульного аркуша наводиться зміст роботи із 

зазначенням сторінок; 
3) усі рисунки і таблиці нумеруються із зазначенням їх назви; 
4) посилання на джерела інформації подаються у квадратних 

дужках із зазначенням номера у переліку літератури; 
5) список літератури наводиться в кінці роботи в алфавітному 

порядку або порядку згадування в тексті; відомості щодо 
літературних джерел необхідно надавати згідно з вимогами 
державного стандарту; 

6) для основного тексту використовується шрифт Times New 
Roman 14, текст друкується через 1,5 інтервал і вирівнюється на 
ширину сторінки, що має ліве поле – 20 мм, праве – 10 мм, зверху 
та знизу – 20 мм.;  

7) основний текст роботи не повинен перебільшувати 20 
сторінок (не враховуючи додатків); 

8) кожен розділ роботи оформлюється з нової сторінки; назви 
розділів зазначають великими літерами та розміщують по центру 
сторінки, нумерація сторінок проставляється у правому верхньому 
кутку; 

9) індивідуальна робота повинна бути написана розбірливо, без 
помарок і оформлена акуратно.  
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