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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні 

обумовлює необхідність врахування бізнесом факторів, які 

виходять за межі класичної економічної теорії. Сьогодні 

управління організацією не може бути ефективним без 

формування раціональних взаємовідносин з усіма учасниками 

бізнес-процесів, з усіма зацікавленими сторонами діяльності, що 

побудовані на взаємодії та довірі.  

Розуміння соціальної значущості діяльності організації 

відображається в поширенні корпоративної соціальної 

відповідальності. Соціальна відповідальність повинна стати 

невід’ємною частиною розвитку сучасної української економіки. 

Адже від реалізації соціально відповідальної поведінки вітчизняні 

організації зможуть отримати ряд конкурентних переваг та нових 

можливостей, досягаючи підвищення продуктивності праці, 

формування позитивного ділового іміджу, створення стійких 

партнерських відносин з усіма стейкхолдерами. 

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. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 
САМОПЕРЕВІРКИ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
 

Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого 
розвитку 

Концепція стійкого розвитку. Сутність соціальної 

відповідальності, історія її розвитку. Суб’єкти та об’єкти 

соціальної відповідальності. Рівні соціальної відповідальності. 

Моделі соціальної відповідальності. Концепції корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ). Піраміда корпоративної 

соціальної відповідальності А. Керолла. Внутрішні та зовнішні 

аспекти соціальної відповідальності.  

Питання для самоперевірки 
1. Назвіть та проаналізуйте основні причини виникнення 

концепції стійкого розвитку. 
2. Розкрийте сутність поняття «соціальна відповідальність». 

Чому виникла потреба в її виникненні? 
3. Охарактеризуйте сутність зовнішньої корпоративної 

соціальної відповідальності. 

4. Назвіть напрями формування внутрішньої корпоративної 

соціальної відповідальності. 

5. Які існують рівні соціальної відповідальності? 

6. Назвіть та проаналізуєте ступені соціальної відповідальності 

підприємства. 

7. Які переваги отримує організація внаслідок впровадження 

соціальної відповідальності? 

Завдання для самостійної роботи 
1. Історія розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

2. Становлення корпоративної соціальної відповідальності в 

Україні. 

3. Категоріальний апарат корпоративної соціальної 

відповідальності.  

4. Соціально відповідальна поведінка: сутність, критерії. 

5. Британська та канадська моделі корпоративної соціальної 

відповідальності. 
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Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави та 
суспільства 

Сутність і складові соціальної відповідальності людини. Форми 

прояву соціальної відповідальності особи. Сутність інституту 

громадянського суспільства та його соціальної відповідальності. 

Складові та основні форми соціальної відповідальності інститутів 

громадянського суспільства. Моделі реалізації органами державної 

влади соціальних функцій.  

Питання для самоперевірки 
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. Охарактеризуйте основні форми прояву соціальної 

відповідальності інститутів громадянського суспільства. 

6. Які існують спільні та відмінні риси моделей позитивної 

держави соціального захисту, держави соціальної безпеки та 

соціальної держави загального добробуту? 

Завдання для самостійної роботи 
1. Соціально відповідальна взаємодія держави, бізнесу та 

інститутів громадянського суспільства: шляхи розвитку. 

2. Значення соціальної відповідальності людини у забезпеченні 

стійкої соціальної динаміки. 

3. Розвиток соціальної відповідальності інститутів 

громадянського суспільства. 

4. Проблеми, які перешкоджають ефективній діяльності 

інститутів громадянського суспільства в Україні. 

5. Соціально відповідальна держава і стійкий розвиток. 

 
Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення управління 

корпоративною соціальною відповідальністю 
Сутність управління КСВ. Принципи реалізації концепції КСВ. 

Етапи впровадження КСВ організацією. Рівні нормативно-правого 

забезпечення КСВ. Міжнародні стандарти КСВ. Корпоративні 

документи в сфері КСВ. Функціональні обов’язки менеджера з 

КСВ. Витрати на складові КСВ. Сутність соціальних програм, їх 
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типи. Інструменти реалізації соціальної відповідальності. Етапи 

процесу відбору та реалізації соціальних програм. Соціальні 

інвестиції в контексті корпоративної соціальної відповідальності. 
Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність поняття «управління КСВ». 

2. Проаналізуйте вимоги міжнародних стандартів в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності. 
3. В яких документах на рівні організації закріплюється 

дотримання принципів соціальної відповідальності? 

4. Які існують види корпоративних кодексів? Охарактеризуйте 

їхню структуру. 

5. Які функціональні обов’язки покладені на менеджера з КСВ? 

6. Обґрунтуйте складові бюджету на впровадження системи 

КСВ. 

7. Проаналізуйте етапи процесу відбору та реалізації соціальних 

програм. 

8. Назвіть ознаки класифікації та види соціальних інвестицій. 

Завдання для самостійної роботи 
1. КСВ як складова стратегії управління та чинник підвищення 

конкурентоспроможності організації. 

2. Практичне застосування міжнародних стандартів 

корпоративної соціальної відповідальності в Україні. 

3. Зміст кодексів з КСВ: міжнародний та вітчизняний досвід. 

4. Управлінські цілі соціальних програм. 

5. Вітчизняні практики формування бюджету КСВ. 

 

Тема 4. Формування відносин роботодавців із працівниками на 
засадах соціальної відповідальності 

Сутність та основні напрямки соціальної відповідальності перед 

працівниками. Принципи соціально відповідального управління 

персоналом. Механізми реалізації соціальної відповідальності у 

сфері праці. Соціальний пакет як одна з основних характеристик 

соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність і 

становлення корпоративної культури. Сутність корпоративної 

культури в системі управління персоналом.  

Питання для самоперевірки 
1. Проаналізуйте основні напрями реалізації соціальної 

відповідальності перед працівниками. 

2. Розкрийте зміст поняття «соціально відповідальне управління 
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персоналом». 

3. Назвіть основні підсистеми  механізмів реалізації соціальної 

відповідальності у сфері докладання праці. 

4. В чому полягає сутність соціальних інвестицій як форми 

вияву соціальної відповідальності роботодавців? 

5. Охарактеризуйте сутність та складові соціального пакету. 

6. Опишіть роль соціального пакета в системі корпоративної 

соціальної відповідальності та мотивації персоналу. 

7. Обґрунтуйте місце корпоративної культури в процесі  

формування відносин роботодавців із працівниками на засадах 

соціальної відповідальності. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Права людини і трудові практики як предмет КСВ. 

2. Європейські стандарти у сфері праці. 

3. Особливості європейської моделі внутрішньої КСВ. 

4. Законодавство України у сфері праці як основа КСВ у 

відносинах з працівниками. 

5. Кращі трудові практики та показники внутрішньої КСВ: 

вітчизняний і зарубіжний досвід. 

 

Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми 
організаціями на засадах соціальної відповідальності 

Складові взаємодії бізнесу з місцевою владою та громадою. 

Сутність соціального партнерства між бізнесом та місцевою 

владою. Форми реалізації соціального партнерства в рамках КСВ. 

Основні принципи КСВ у взаємовідносинами із споживачами. 

Складові соціальної відповідальності бізнесу перед споживачами. 

Основні типи партнерства між громадськими організаціями і 

бізнесом. Форми співпраці між навчальними закладами і 

представниками бізнесу. 

Питання для самоперевірки 
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. Які елементи включає корпоративна соціальна 

відповідальність перед споживачами? 

4. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи КСВ у 
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взаємовідносинах із споживачами. 

5. В чому полягає сутність філантропії, взаємного обміну, 

стратегічного партнерства, корпоративного волонтерства? 

6. Охарактеризуйте форми співпраці між навчальними 

закладами і представниками бізнесу. 

7. Які існують основні методи закріплення відносин між ВНЗ та 

бізнесом? 

Завдання для самостійної роботи 
1. Міжнародні ініціативи та законодавство України у сфері 

захисту прав споживачів. 

2. Відповідальне управління ланцюгом постачання. 

3. Відповідальне ставлення до інвесторів та дотримання 

принципів корпоративного управління. 

4. Історичні аспекти залучення і розвитку громад: від патронату 

до соціальних інвестицій. 

5. Вплив громади на роботу організації та її відповідальність 

перед місцевим населенням. 

 
Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності 
Сутність екологічної відповідальності. Концепції «екологічної 

модернізації», «рефлексії ризику», «нової екологічної парадигми», 

стратегія екологічного маркетингу. Нормативно-правова 

регламентація екологічної відповідальності. Функції екологічної 

відповідальності. Індивідуальна екологічна відповідальність. 

Структура екологічної поведінки. Колективна екологічна 

відповідальність. Сутність екологічної відповідальності бізнесу.  

Питання для самоперевірки 
1. Розкрийте сутність поняття «екологічна відповідальність». 

2. Які функції екологічної відповідальності Ви знаєте? В чому 

полягає їхня сутність? 

3. Охарактеризуйте структурні елементи екологічної поведінки. 

4. Назвіть критерії визначення екологічно відповідальної 

організації. Які ознаки вони включають? 

5. Охарактеризуйте елементи екологічно відповідального 

ведення бізнесу. 

6. В чому полягає сутність екологічної відповідальності 

держави? 

7. Обґрунтуйте основні напрями підвищення рівня 

індивідуальної та колективної  екологічної відповідальності. 
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Завдання для самостійної роботи 
1. Превентивний підхід до вирішення екологічних проблем. 

2. Програми з контролю забруднення та захисту довкілля, 

збереження природних ресурсів, дотримання екологічних 

стандартів тощо. 

3. Міжнародні документи щодо охорони навколишнього 

середовища. 

4. Міжнародний і український досвід впровадження принципів 

екологічної відповідальності. 

5. Ефективність від впровадження екологічно вигідних 

технологій та вторинної переробки продукції. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Тема 7. Соціальне партнерство як інструмент формування 
соціальної відповідальності 

Підходи до трактування соціального партнерства. Форми 

взаємодії соціальних партнерів в процесі формування соціальної 

відповідальності. Взаємодія сторін в процесі договірного 

забезпечення соціальної відповідальності. Реалізація принципів 

соціальної відповідальності в колективних угодах та договорах. 

Соціальне партнерство як система взаємодії влади і бізнесу. 

Питання для самоперевірки 
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. На яких принципах ґрунтується соціальне партнерство як 

система взаємодії влади і бізнесу? 

6. Назвіть пріоритетні напрями розвитку соціального 

партнерства як системи взаємодії влади і бізнесу. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Гармонізація інтересів сторін і суб’єктів соціально-трудових 

відносин на принципах соціального партнерства. 

2. Реалізація принципів соціальної відповідальності в 
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колективних угодах та договорах. 

3. Соціальна відповідальність суб’єктів соціального 

партнерства. 

4. Регулювання відносин у сфері праці на принципах соціально 

відповідальної поведінки. 

5. Галузеві особливості колективно-договірного забезпечення 

корпоративної соціальної відповідальності в Україні. 

 

Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності 
Сутність соціального звітування, переваги та ризики для 

організації. Процес підготовки соціального звіту. Форми 

соціальних звітів. Міжнародні стандарти в сфері соціального 

звітування: АА 1000, SА 8000, GRI. Основні елементи звітності за 

системою GRI. Сутність соціальних індексів. Характеристика 

фондових та нефондових соціальних індексів. Вітчизняні рейтинги 

корпоративної соціальної відповідальності. 

Питання для самоперевірки 
1. Розкрийте сутність поняття «соціальна звітність». 

2. Які переваги отримує організація внаслідок реалізації 

соціального звітування? З якими ризиками може зіштовхнутись? 

3. Які основні етапи включає процес роботи над соціальним 

звітом? 

4. В чому полягає сутність процедури верифікації соціального 

звіту? Які вигоди вона несе для організації та стейкхолдерів? 

5.  Обґрунтуйте особливості формування Звіту про прогрес? 

6. Охарактеризуйте основні елементи звітності за системою 

GRI. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Ресурси в сфері соціальної звітності. 

2. Особливості соціальної звітності організацій в Україні. 

3. Звітність за соціальними проектами. 

4. Формування корпоративної інформаційної політики. 

5. Побудова системи комунікацій з КСВ. 

 

Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності 
 Етапи проведення оцінювання ефективності соціальної 

відповідальності. Напрямки оцінювання ефективності соціальної 

відповідальності. Показники оцінювання внутрішньої та 

зовнішньої складової соціальної відповідальності. Бальна методика 
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оцінки ефективності соціальної відповідальності. Методи 

оцінювання соціальних інвестицій. Кількісні та якісні показники 

оцінювання соціальних інвестицій.  

Питання для самоперевірки 
1. Які види ефективності соціальної відповідальності можна 

виділити? 

2. Назвіть основні етапи проведення оцінювання соціальної 

відповідальності.  
3. Охарактеризуйте найбільш поширені фондові та нефондові 

соціальні індекси. 

4. Назвіть показники оцінювання внутрішньої та зовнішньої 

складової корпоративної соціальної відповідальності. 

5. Які кількісні показники використовуються в процесі 

оцінювання соціальних інвестицій? 

6. В чому полягає сутність якісного аналізу соціальних 

інвестицій? Які показники при цьому використовуються? 

Завдання для самостійної роботи 
1. Перспективи комплексного міждисциплінарного аналізу 

ефективності КСВ. 

2. Інститути оцінки якості та ефективності КСВ. 

3. Побудова системи критеріїв оцінки ефективності соціальних 

інвестицій. 

4. Бізнес-ефективність соціальних програм. 

5. Оцінка PR ефектів. 

 
Тема 10. Стратегічні напрями розвитку соціальної 

відповідальності в Україні 
 Державне стимулювання соціальної відповідальності. 

Соціально відповідальне інвестування та соціально відповідальні 

державні закупівлі. Підвищення обізнаності щодо соціальної 

відповідальності серед різних груп зацікавлених сторін. 

Активізація діяльності організацій щодо розвитку соціальної 

відповідальності. Підвищення прозорості діяльності українських 

компаній як напрям розвитку соціальної відповідальності. 

Питання для самоперевірки 
1. Охарактеризуйте основні елементи механізму державного 

стимулювання корпоративної соціальної відповідальності. 

2. Які організаційні та нормативні умови розвитку соціальної 

відповідальності є найбільш актуальними в Україні? 
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3. Назвіть економічні інструменти розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності. 

4. Обґрунтуйте роль бізнесу в просуванні соціальної 

відповідальності в сфері трудових відносин, охорони 

навколишнього середовища, боротьби з корупцією, здорової 

конкуренції, інтересів споживачів.  

5. В чому полягає сутність прозорості та підзвітності 

організації?  

6. Які заходи сприятимуть підвищенню прозорості бізнесу? 
Завдання для самостійної роботи 

1. Реалізація національної ідеї соціальної відповідальності. 

2. Міжнародний досвід державного регулювання КСВ. 

3. Слабкі та сильні сторони розвитку соціальної 

відповідальності в Україні. 

4. Стратегічні цілі та політика суб’єктів господарювання у сфері 

соціальної відповідальності. 

5. Формування ефективної ідеології та культури соціальної 

відповідальності. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
Студенти спеціальностей «Управління персоналом та економіка 

праці», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Облік і 

аудит» 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, 

використовуючи при цьому свої здібності при вирішенні 

практичних проблем соціальної відповідальності. 
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Індивідуальна робота виконується студентом самостійно при 

консультуванні з викладачем протягом вивчення дисципліни за 

графіком навчального процесу. 

Індивідуальна робота складається з двох теоретичних питань та 

практичного завдання.  

Номери  теоретичних питань визначаються залежно від номеру 

двох останніх цифр залікової книжки з кроком 30. Наприклад, 

якщо номер залікової книжки 960518, то питання №18 та №48, 

якщо 960549 – питання № 19 та №49 (крок 30). 

Теми для написання теоретичних питань індивідуальної 
науково-дослідної роботи із навчальної дисципліни «Соціальна 

відповідальність» 
1. Сутність концепції стійкого розвитку. 

2. Поняття і зміст соціальної відповідальності. 

3. Історичні етапи та передумови виникнення корпоративної 

соціальної відповідальності. 

4. Інтерпретації концепції корпоративної соціальної 

відповідальності: «класичний підхід», теорія «корпоративного 

альтруїзму», теорія «розумного егоїзму». 

5.  Характеристика суб’єктів та об’єктів корпоративної 

соціальної відповідальності. 

6. Принципи корпоративної соціальної відповідальності. 

7.  Документи, що регулюють корпоративну соціальну 

відповідальність на глобальному рівні. 

8.  Документальне забезпечення соціальної відповідальності на 

рівні підприємства. 

9. Організаційне забезпечення корпоративної соціальної 

відповідальності. 

10. Конкурентні переваги внаслідок впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності. 

11.  Перешкоди під час впровадження корпоративної соціальної 

відповідальності та шляхи їх подолання. 

12.  Сутність і характеристика американської моделі 

корпоративної соціальної відповідальності. 

13.  Особливості європейської моделі корпоративної соціальної 

відповідальності.  

14.  Особливості реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності в країнах Сходу. 

15.  Порівняльний аналіз моделей корпоративної соціальної 
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відповідальності. 

16.  Досвід зарубіжних країн щодо впровадження систем 

управління КСВ. 

17.  Напрями формування внутрішньої складової корпоративної 

соціальної відповідальності. 

18.  Розвиток персоналу як складова внутрішньої корпоративної 

соціальної відповідальності. 

19.  Напрями корпоративної соціальної відповідальності перед 

персоналом. 

20.  Проблеми дискримінації за статевими, расовими та віковими 

ознаками на українських підприємствах. 

21.  Проблеми безпеки та здоров’я працівників на українських 

підприємствах. 

22.  Додаткові елементи соціального захисту персоналу як 

складова внутрішньої соціальної відповідальності. 

23.  Підходи і принципи складання соціального пакета. 

24.  Впровадження корпоративної культури як складова 

внутрішньої соціальної відповідальності. 

25.  Законодавство України у сфері праці як основа 

корпоративної соціальної відповідальності у відносинах з 

працівниками. 

26.  Кращі трудові практики та показники внутрішньої 

корпоративної соціальної відповідальності: вітчизняний і 

зарубіжний досвід. 

27.  Сутність та складові зовнішньої корпоративної соціальної 

відповідальності.  

28.  Соціальні програми організації як інструмент реалізації її 

соціальної відповідальності. 

29.  Інструменти реалізації соціальних програм організації. 

30.  Порівняльний аналіз соціальних інвестицій та філантропії. 

31.  Сутність корпоративного волонтерства. 

32.  Корпоративне волонтерство в Україні: перспективи та 

проблеми реалізації. 

33.  Основні напрями взаємодії бізнесу і влади в сфері соціальної 

відповідальності. 

34.  Концепція соціально відповідального маркетингу. 

35.  Партнерство з громадськими організаціями як спосіб 

підвищення соціальної відповідальності українського бізнесу. 

36.  Сутність екологічної відповідальності бізнесу. 
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37.  Нормативно-правова регламентація екологічної 

відповідальності. 

38.  Впровадження ресурсозберігаючих технологій та 

екологізація бізнесу. 

39.  Роль екологічного менеджменту в стійкому розвитку 

суспільства.  

40.  Форми взаємодії соціальних партнерів в процесі 

формування соціальної відповідальності. 

41.  Міжнародні стандарти корпоративної соціальної 

відповідальності. 

42.  Основні вимоги стандартів серії ISO 9000. 

43.  Сутність стандарту ISO 26000 «Керівництво з соціальної 

відповідальності». 

44.  Характеристика міжнародного стандарту OHSAS 18000. 

45.  Стандарт екологічного управління ISO 14001. 

46.  Сутність поняття «соціальний звіт», необхідність та етапи 

його складання. 

47.  Форми соціальних звітів. 

48.  Особливості складання соціальної звітності в Україні. 

49.  Сутність поняття «соціальні інвестиції». 

50.  Класифікація соціальних інвестицій. 

51.  Методи оцінювання соціальних інвестицій. 

52.  Сутність поняття «соціально відповідальне інвестування». 

53.  Соціальне інвестування та соціально відповідальне 

інвестування: спільні та відмінні риси. 

54.  Побудова системи комунікацій з корпоративної соціальної 

відповідальності.  

55.  Міжнародний стандарт звітності зі сталого розвитку (GRI — 

Global Reporting Initiative / Глобальна ініціатива зі звітності). 

56.  Державне стимулювання розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності. 

57.  Ділова репутація як результат корпоративної соціальної 

відповідальності. 

58.  Методи оцінювання ефективності корпоративної соціальної 

відповідальності. 

59.  Сутність і значення рейтингів в сфері корпоративної 

соціальної відповідальності. 

60.  Мотивація підприємців в сфері корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні. 
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Практичне завдання індивідуальної науково-дослідної роботи із 
навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» 

1. Провести аналіз моделі управління соціальною 

відповідальністю організації: 

- іміджу організації, її ділової репутації, чинників, що їх 

сформували; 

- формальних та неформальних етичних норм організації; 

- відповідності внутрішньої документації організації до вимог 

міжнародних стандартів в сфері соціальної відповідальності; 

- стану взаємодії компанії із зовнішніми стейкхолдерами; 

- очікувань зацікавлених сторін з позицій концепції соціальної 

відповідальності; 

- екологічної відповідальності. 

2. Провести аналіз взаємодії організації як роботодавця з 

персоналом: 

- іміджу організації як роботодавця, соціальної відповідальності 

організації в сфері кадрової політики; 

- компенсаційної політики в організації у контексті дотримання 

принципів корпоративної соціальної відповідальності; 

- корпоративної культури; 

- якості трудового життя; 

- регулювання відносин у сфері праці на засадах соціального 

партнерства та соціально відповідальної поведінки; 

- колективного договору щодо дотримання принципів 

соціальної відповідальності. 

3. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо 

удосконалення взаємодії організації як роботодавця з персоналом 

та моделі соціальної відповідальності. 

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 

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 
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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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