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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ» 

 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»  

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3/90 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

теоретико-методичні та організаційно-економічні аспекти 

формування і розвитку соціальної відповідальності  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

вивчення теоретичних положень і практики взаємодії держави, 

бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної 

відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміти визначати моделі корпоративної соціальної відповідальності 

та інструменти її формування для різних типів корпоративної 

культури; показники та методику оцінювання соціальної 

відповідальності. Оцінювати ефективність корпоративної 

соціальної відповідальності. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність розробляти напрями активізації індивідуальної та 

колективної соціальної відповідальності та її складових; 

посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного 

розвитку через соціальне партнерство. 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Модуль №1 «Соціальна відповідальність бізнесу» 

Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку. 

Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави та 

суспільства. 

Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення  управління 

соціальною відповідальністю бізнесу. 

Тема 4. Формування відносин роботодавців з працівниками на 

засадах соціальної відповідальності.  

Тема 5. Формування відносин організації із зовнішніми 

організаціями на засадах соціальної відповідальності. 

Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності 

бізнесу. 

Тема 7. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності 

бізнесу та  

Тема 8. Стратегія розвитку соціальної відповідальності бізнесу в 

Україні. 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія 

та дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання 

Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, дискусії, онлайн-навчання, вебінари 



Пререквізити  

Пореквізити  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Баула О.В. Активізація корпоративної соціальної відповідальності 

бізнесу в національній економіці: автореферат дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 

08.00.03/ Вищий навчальний заклад «Національна академія 

управління».  – Київ, 2019. – 21 c. 

Князєва Т.В. Розвиток системи екологічного менеджменту на 

підприємстві: основні теоретичні положення // Теоретичні і 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. 

наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2014. – С. 391-396. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39906  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диф. Залік. 

Кафедра Економіки та бізнес-технологій 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ Князєва Тетяна В’ячеславівна 

 
 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11864 

Тел.: +380666044970 

E-mail: Tatiana.kniazieva2017@gmail.com 

Робоче місце: 2.402 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39906

