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1. Мета дисципліни - формування у студентів фундаментальних уявлень і базових знань 
щодо корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та її функцій в сучасному 
суспільстві, міжнародних стандартів і методик складання та оцінювання КСВ.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати теоретичні основи соціології, сучасні соціологічні дослідницькі проекти, 
соціологічний підхід до аналізу соціальних явищ.
2. Вміти працювати з соціологічними даними, читати професійні соціологічні публікації та 
формулювати ідеї.
3. Мати навички застосування методів збору даних та їх аналізу; групової роботи та 
публічної дискусії.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Опанування методикою оцінювання корпоративної соціальної відповідальності є важливим 
змістовним елементом освітньої програми "соціальні технології". Тематичне наповнення 
дисципліни включає історію та міжнародний досвід застосування практик КСВ, її місце в 
системі управління організацією; стандарти і механізми забезпечення соціально 
відповідальної поведінки різних суб’єктів суспільного розвитку. Практичні творчі завдання 
щодо оцінювання корпоративних соціальних звітів, індивідуальна та групова робота формує 
навички навчання в парадигмі студентоцентпованої освіти.

4. Завдання (навчальні цілі):
1) розглянути теоретичні та методологічні засади корпоративної соціальної 

відповідальності, її проблемні питання через призму соціологічних знань;
2) проаналізувати основні зарубіжні моделі та досвід корпоративної соціальної 

відповідальності;
3) створити наукові уявлення про головні тенденції розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності;
4) дослідити місце і роль корпоративної соціальної відповідальності в сучасному 

суспільстві, що трансформується.
Це спрямовано на формування наступних компетентностей:

■ навички застосування соціальних технологій для оцінювання потенціалу організації та 
управління соціально-економічними відносинами (СК15).

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання (за 

необхідності)

Відсоток у 
підсумкові 
Й ОЦІНЦІ 3 

ДИСЦИПЛІН
иКод Результат навчання

1 Знати міжнародні стандарти та 
методику оцінювання корпоративної 
соціальної відповідальності

Лекції, семінари, 
завдання для 
самостійної роботи

Обговорення, 
опитування.

20

2.1 Вміти застосовувати соціологічні 
методи збирання та аналізу соціальної 
інформації при проведенні оцінювання 
КСВ

Лекції, семінари, 
завдання для 
самостійної роботи

Обговорення, 
опитування, 
контрольна робота

20

2.2 Вміти застосовувати міжнародні 
стандарти при проведенні
оцінювання корпоративних звітів

Лекції, семінари, 
завдання для 
самостійної роботи

Обговорення, 
опитування

20

3 Удосконалення навичок комунікації Дискусії на 
семінарах;
Підготовка групового

Рейтингове оцінювання 
результату та
індивідуального внеску

20

проекту та його 
презентація.

4 Вміння працювати в складі
аудиторської команди

Підготовка групового 
проекту та його 
презентація.

Рейтингове оцінювання 
результату та
індивідуального внеску

20

навчання
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

------ Еезультати навчання дисципліни (код) 
Програмні результати навчанняТназва)------- ------ -------- 1 2.1 2.2 3 4

Викориетовувати соціальні технології моніторингу і оцінювання стану 
соціального середовища та вирішення нагальних соціальних проблем 
(РН14)

+ + +
Визначати та запроваджувати соціальні технології оцінювання 
потенціалу організації та управління соціально-економічними 
відносинами (РН19)

+ + +
7. Схема формування оцінки.

7.1.Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:

1. Індивідуальна та групова робота на семінарських заняттях: РН1.1, РН2.1, РН2 2, РНЗ, 
РН4 - 40 балів /24 бали.

2. Виконання контрольних робіт: PHI, РН2.1, РН2.2 - 20 балів /12 балів (2 роботи по 10 
максимальних або 6 мінімальних балів).

- підсумкове оцінювання: іспит РН1.1, РН2.1, РН2.2 -40 балів /24 бали.

- умови допуску до іспиту: Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів за 
критично-розрахунковий мінімум — 36 балів для отримання допуску до іспиту обоє 'язковим є 
повторне складання контрольних робіт та виконання завдань для самостійної роботи до 60% 
тем дисципліни.

7.2 Організація оцінювання:
Семінарські заняття оцінюються по факту проведення, бали накопичуються протягом 
семестру.
Контрольна робота №1 виконується після вивчення тем 1-3. 
Контрольна робота №2 виконується після вивчення тем 4-7.

7.3. Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять

№ 
з/п

Назва модулів і тем Кількість годин
Лекції Семінарськ Самост. робота

1. Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної відповідальності

1
Історія та міжнародний досвід застосування 
практик корпоративної соціальної 
відповідальності

4 6 10

2 Корпоративна соціальна відповідальність в 
системі управління організацією 4 6 10

3 Міжнародні стандарти та методики 
складання та перевірки КСВ 4 4 10

Контрольна робота 1 2
12 18 ЗО

2. Оцінка результативності корпоративної соціальної відповідальності

4 Оцінювання соціальної відповідальності 
різних суб’єктів суспільного розвитку 4 4 8

5
Стратегія і механізми забезпечення 
соціально відповідальної поведінки в 
ринковому середовищі

4 4 8

6 Соціально відповідальні відносини бізнесу з 
територіальними громадами 4 4 8

7 Екологічні аспекти корпоративної соціальної 
відповідальності 2 2 6

Контрольна робота 2 2
14 16 ЗО

ВСЬОГО 26 34 60

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій - 26 год.
Семінарські заняття - 34 год.
Самостійна робота — 60 год.
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корпоративної соціальної відповідальності» К.: Видавництво "Енергія", 2008.
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Україні: [монографія] / О. В. Мазурик. Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. 316 с. С. 29- 
51,197-220.

17. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу. URL: 
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10. Додаткові ресурси:
1. Бібліотека соціологічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка http:/www.soc.univ.kiev.ua/
2. Библиотека "Социология, Психология, Управление" http://soc.lib.ru/
3. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/
4. Ресурсний центр з соціології, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна 

http:/www.sociology.kharkov.ua/ (електронна бібліотека, тексти публікацій, корисні посилання)
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