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Обсяг  
в год. 

Назва та стислий зміст  
практичного заняття 

 
Мета роботи 

1 2 3 
2 Заняття 1. Соціальна відповідальність як 

чинник сталого розвитку 
1. Наукові підходи до визначення сутності 

соціальної відповідальності. 
2. Соціальна відповідальність у системі 

сталого розвитку. 
3. Види соціальної відповідальності. 
4. Підстави та принципи соціальної 

відпвідальності. 
5. Глобальний договір ООН. 

розкрити питання, що стосуються 
сутності соціальної 
відповідальності, її видів, 
принципів, підстав, аспектів 
розвитку в історичному контексті 
та крізь призму концепції сталого 
розвитку. 

2 Заняття 2. Організаційно-економічне 
забезпечення управління корпоративною 
соціальною відповідальністю  

1. Історія становлення та розвитку 
корпоративної соціальної 
відповідальності. 

2. Сутність концепції корпоративна 
соціальна відповідальність. 

3. Організація діяльності з соціальної 
відповідальності підприємства. 

4. Сучасні моделі корпоративної 
соціальної відповідальності 
підприємства. 

простежити історію становлення та 
розвитку корпоративної соціальної 
відповідальності, виявити підходи 
до організації корпоративної 
соціальної відповідальності 
підприємств у розрізі її основних 
моделей. 

2 
Заняття 3. Формування відносин 
роботодавців з працівниками на засадах 
соціальної відповідальності 

1. Корпоративна соціальна 
відповідальність у внутрішньому 
середовищі. 

2. Міжнародне законодавче регулювання 
трудових відносин на основі соціальної 
відповідальності бізнесу. 

усвідомити відмінність між 
корпоративною соціальною 
відповідальністю та корпоративним 
громадянством; засвоїти  
положення концепції гідної праці; 
розглянути міжнародну практику 
законодавчого регулювання 
корпоративної соціальної 
відповідальності. 
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3. Концепція гідної праці в сучасних 
системах регулювання соціально-
трудових відносин. 

4. Корпоративне громадянство. 

5. Законодавство України у сфері праці. 
2 Заняття 4. Стандарти соціальної 

відповідальності у галузі соціальних прав 
персоналу та охорони навколишнього 
середовища 

1. Соціальна відповідальність людини та 
держави, соціальна держава. 

2. Сутність та параметри розвитку 
соціальної відповідальності людини. 

3. Соціально відповідальний маркетинг. 
4. Сутність екологічної відповідальності. 
5. Досвід реалізації принципів екологічної 

відповідальності, шляхи її посилення. 
 

засвоїти загальні поняття про 
сутність та основні чинники 
розвитку соціальної 
відповідальності людини та 
держави у контексті 
функціонування соціальної держави 
як системи; виявити сучасні 
тенденції маркетингу у контексті 
соціальної відповідальності;  
розкрити сутність екологічної 
відповідальності у контексті її 
еволюцій та з виділенням елементів 
екологічної відповідальності 
бізнесу. 

2 
Заняття 5. Оцінювання ефективності 
соціальної відповідальності підприємств; 
підготовка не фінансового звіту. 

1. Фактори ефективності функціонування 
інструментів соціальної відповідальності 
в управлінні організацією. 

2. Рівні та показники соціальної 
відповідальності бізнесу. 

3. Не фінансовий звітність як інструмент 
розвитку соціальної відповідальності 
підприємства. 

4. Стандарти підготовки не фінансового 
звіту. 

дослідити фактори ефективності 
застосування інструментів 
соціальної відповідальності та 
методи її оцінювання; вивчити 
ключові процедури підготовки не 
фінансового звіту на основі 
профільних стандартів. 

 

2 
Заняття 6. Соціальна відповідальність в 
Україні: сучасний стан та перспективи. 

1. Становлення системи соціальної 
відповідальності в Україні. 

2. Зовнішні та внутрішні чинники 

розкрити особливості становлення 
системи соціальної 
відповідальності в Україні; 
прослідкувати труднощі її 
впровадження; проаналізувати 
чинники розвитку соціальної 
відповідальності в Україні; 
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розвитку соціальної відповідальності в 
Україні. 

3. Труднощі впровадження соціальної 
відповідальності в Україні. 

4. Практика трудових відносин крізь 
призму концепцій корпоративної 
соціальної відповідальності та 
корпоративного громадянства в Україні. 

дослідити трудові відносини в 
країні. 

2 
 Заняття 7. Соціальна відповідальність бізнесу 

в Україні. 

1. Особливості українського бізнес-
середовища. 

2. Активізація діяльності підприємств 
щодо розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу. 

3. Напрямки державної політики сприяння 
розвитку соціальної відповідальності 
бізнесу в Україні. 

4. Мета, завдання та цілі Стратегії 
сприяння розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні на 
період до 2020 р. 

підсумувати чинники розвитку 
соціальної відповідальності бізнесу 
в Україні та визначити напрям 
державної політики її розвитку у 
контексті перспектив прийняття 
Стратегії сприяння соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні 
на період до 2020 р. 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри Адміністративного менеджменту та проблем ринку 
Протокол №  2 від 16.09.2019 р. 
 
 


