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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни - формування у студентів фунда-ментальні знання
з теорії та практики соціальної відповідальності (СВ) і відповідні
професійні компетентності, які забезпечують формування соціальновідповідальної поведінки її суб'ектів (інститутів).
Досягнення мети навчальної дисципліни передбачае постановку та
розв'язання комплексу завдань:
- даті студентам загальні навічкі наукового аналізу особлівості
соціальної відповідальності різнмх суб'ектів суспільного розвмтку;
- сформуватм у студентів науково обгрунтовані, раціональні знання
про процесі, практікі й моделі соціально відповідальної поведінкі;
-навчіті студентів буті компетентнімі в конкретніх процесах
управління практікамі соціальної відповідальності для забезпечення
розвітку державі, суспільства та бізнесу;
-сформуваті на цій основі доцільне ставлення студентів до вівчення
теоретічніх положень та оволодіння відповіднім інструментаріем
шодо використання сучаснмх практик взаемодії державм, бізнесу,
громадянського суспільства і людіні, які б дозволілі посилиті
взаемну відповідальність усіх суб'ектів суспільного жіття, створити
умовм для стійкого стабільного розвітку державі і суспільства
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Тематика дисципліни
Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку.
Тема 2. Концептуальні засади соціальноі відповідальності
Тема 3. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності
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Стиль та методика навчання
Лекційні та практичні заняття
Організаційнометодичні форми
навчання
Форми контролю Поточний контроль, індивідуальні завдання, екзамен
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Компетентності
ЗК1. Навички використання інформаційних і комунікаційних техноЗагальні
логій.
ЗК2. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати
обґрунтовані рішення
ЗК4. Навички міжособистісної взаємодії
ЗК5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК6. Професійні етичні зобов’язання
ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним і
самокритичним.
ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
ЗС1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку соціФахові
ально відповідального бізнесу
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Основні результати навчання
РН1. Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та роботу з документами за професійним спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами інформаційних технологій.
РН2. Вміти використовувати комунікаційні технології для підтримування гармонійних ділових та особистісних контактів, як передумову
ділового успіху.
РН3. Знати та розуміти закони та методи міжособистісних комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері,
ефективної праці в колективі, адаптивності.
РН4. Уміти складати психологічний портрет людини, підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи виходу з конфліктної
ситуації для ефективного управління персоналом.
РН5. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи творчої та
креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву, професійної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й
соціалізації особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
РН7. Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної
оцінки (самооцінки), критики (самокритики), долати власні недоліки.
РН8. Уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач,
які характерні обраній спеціальності.
РН9. Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних досліджень.
РН10. Знати методологію системних досліджень, методів дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття, багатофункціональність для розв’язання прикладних завдань в галузі професійної діяльності.
РН11. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо
РН12. Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати
складність технічних систем, розуміти складність задач оптимізації
цих систем та їх елементів, та вдосконалювати методики їх проведення.
РН13. Розуміти необхідність бути наполегливим у досягненні мети
та якісного виконання робіт у професійній сфері.
РН14. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки
та переконання.
РН21. Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких,
торговельних та біржових структур і впроваджувати їх.
РН25. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії
підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем.
РН26. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку
суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

