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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка 

сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує 

вміння навчатися і займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним 

засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. 

 Метою самостійної роботи є сприяння якнайглибшому засвоєнню студентами 

знань з дисципліни “Корпоративна соціальна відповідальність”, ознайомлення їх з 

основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення теоретичних засад та 

практичних механізмів реалізації корпоративної соціальної відповідальності 

держави, територіальних громад, підприємців та працівників. Також методичні 

матеріали передбачають опанування в повному обсязі навчальної програми та 

формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, 

сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати 

власну діяльність. 

  Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних знань, умінь, 

навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та наукових робіт, а також виявлення прогалин у 

системі знань із предмета. 

Самостійна робота студентів з дисципліни “Корпоративна соціальна 

відповідальність” становить приблизно 70% часу, необхідного для виконання 

основної освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень. Зміст 

самостійної роботи студента з дисципліни «Кадрова політика і державна служба» 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями викладача. У пропонованих методичних рекомендаціях 

розглядаються форми самостійної роботи студентів, порядок організації та  

контролю самостійної роботи. Подаються основні питання з курсу дисципліни, 

питання для самоконтролю, теми рефератів, а також тестові завдання.  

Мета вивчення дисципліни – сформувати фундаментальні знання з теорії та 
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практики корпоративної соціальної відповідальності та відповідних професійних 

компетенцій, які забезпечують формування корпоративної соціально-

відповідальної поведінки її суб’єктів (інститутів).  

 Предметом вивчення дисципліни є теоретико-методологічні, методичні та 

практичні положення формування інституту корпоративної соціальної 

відповідальності. Вивчення дисципліни грунтується на діалектичному методі 

пізнання та загальноекономічних законах і має тісний зв’язок з такими 

дисциплінами, як державне управління в економічній сфері, економічна теорія, 

мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, економіка праці, 

організація і планування виробництва, маркетинг, менеджмент, стратегічне 

планування, теорія та історія державного управління тощо.  

Основними формами вивчення дисципліни є: лекції, семінарські і практичні 

заняття, а також самостійна робота студентів. При проведенні семінарських і 

практичних занять головна увага приділяється поглибленню студентами 

теоретичних знань з методології, методики, технології та організації корпоративної 

соціальної відповідальності з широким використанням навчально-методичної та 

додаткової наукової літератури. Закріплення знань забезпечується шляхом 

виконання передбачених навчальною програмою завдань. 

У процесі вивчення цієї дисципліни студенти ознайомляться з теоретико-

методологічними засадами, предметом, об'єктом, метою, завданнями та 

функціями дисципліни, вивчать особливості становлення та розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності в Україні та за кордоном. Всебічне 

опанування дисципліни надасть можливість слухачам знати:  

  теоретичні засади корпоративної соціальної відповідальності; 

  теорію та організацію управління в рамках корпоративної соціальної 

відповідальності; 

  моделі корпоративної соціальної відповідальності; 

  корпоративну соціальну відповідальність у системі управління організацією; 
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  стратегію соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі; 

  особливості формування відносин з працівником на засадах корпоративної 

соцальної відповідальності; 

  взаємодію бізнес-влада-товариство в рамках корпоративної соціальної 

відповідальності; 

  соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальною громадою; 

  інструменти соціальної відповідальності управління підприємством; 

  інформаційну політику в сфері корпоративної  соціальної відповідальності та 

соціальну звітність; 

  формування корпоративної культури організації як передумови зародження 

корпоративної соціальної відповідальності; 

  соціальну відповідальність зацікавлених сторін компанії; 

  екологічну компоненту соціальної відповідальності; 

  особливості підготовки нефінансового звіту; 

  оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств; 

  стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з 

дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» спрямовані на те, щоб 

дати студентам знання теоретичних основ предмету, а також застосування ними 

здобутих знань, вмінь і навичок на практиці. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» 

Назва змістового модуля та теми 

Кількість годин 

лекції Семінарські 

(практичні) 

заняття 

Самостійна  

робота 

студентів 

Змістовий модуль Ⅰ. Теоретико-методологічні 

засади дисципліни 

   

1. Теоретичні основи корпоративної соціальної 

відповідальності 

 

2 
 4 

2. Теорія та організація управління в рамках 

корпоративної соціальної відповідальності 
2  4 

 3. Моделі корпоративної соціальної 

відповідальності 
2  4 

Змістовий модуль Ⅱ. Особливості процесу 

корпоративної соціальної відповідальності 

   

 4. Корпоративна соціальна відповідальність у 

системі управління організацією 
 

2 

 

 

 

4 

 

 5. Стратегія соціально відповідальної поведінки 

в ринковому середовищі 

2 

 

 

 

4 

 

 6. Формування відносин з працівником на 

засадах корпоративної соцальної 

відповідальності 

 

2 

 

 

 

4 

 7. Взаємодія бізнес – влада - товариство в 

рамках корпоративної соціальної 

відповідальності 

 

2 

 

 

 

 

4 
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 8. Соціально відповідальні відносини бізнесу з 

територіальною громадою 

2 

 
 4 

 9. Інструменти соціальної відповідальності 

управління підприємством 
2 

 

 

4 

 

10. Інформаційна політика в сфері 

корпоративної  соціальної відповідальності та 

соціальна звітність 

 

2 

 

 

 

 

4 

11. Формування корпоративної культури 

організації як передумови зародження 

корпоративної соціальної відповідальності 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

12. Соціальна відповідальність зацікавлених 

сторін компанії 

 

 

 

2 

 

4 

13. Екологічна компонента соціальної 

відповідальності 

 

 
2 

                   

4 

14. Підготовка нефінансового звіту. Оцінювання 

ефективності соціальної відповідальності 

підприємств. 

 
 

2 

 

4 

15. Стратегічні напрями розвитку соціальної 

відповідальності в Україні  

 

 

 

2 

 

 

Разом годин: 90 20 10 60 
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ЗМІСТ  

самостійної роботи з 

дисципліни  

«КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

 Тема 1. Теоретичні основи корпоративної соціальної відповідальності 

1.  Сутність корпоративної соціальної відповідальності.  

2.  Історія розвитку корпоративної соціальної відповідальності.  

3.  Сфери прояву корпоративної соціальної відповідальності.  

4.  Переваги корпоративної соціальної відповідальності.  

5.  Сутність міжнародних ініціатив та критеріїв ефективності корпоративної 

соціальної відповідальності.  

6.  Наукові підходи до визначення сутності корпоративної соціальної 

відповідальності.  

7.  Види соціальної відповідальності.  

8.  Підстави соціальної відповідальності.  

9.  Принципи соціальної відповідальності.  

Питання для самоконтролю: 

1.  Розкрийте сутність корпоративної соціальної відповідальності. 

2.  Коли виникла корпоративна соціальна відповідальність? 

3.  Висвітліть основні етапи становлення та розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні. 

4.  У чому сутність стратегічної філантропії? 

5.  Що означає корпоративна соціальна відповідальність бізнесу? 

6.  Яким чином упровадження програми корпоративної соціальної 

відповідальності мотивує персонал? 

7.  Охарактеризуйте соціальні інвестиції бізнесу. 

8.  Яким чином упровадження програми корпоративної соціальної 

відповідальності мотивує персонал? 
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Теми рефератів: 

1. Сутність та основні засади корпоративної соціальної відповідальності. 

2. Теоретичні основи корпоративної соціальної відповідальності. 

3. Еволюція розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

4. Основні етапи розвитку корпоративної соціальної відповідальності за 

кордоном. 

5. Особливості становлення та розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні. 

Тестові завдання: 

І. Хто є автором піраміди корпоративної соціальної відповідальності? 

а) Ф. Фрідман; 

б) А. Керолл; 

в) Дж. Елкінгтон; 

г) Е. Фрімек; 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІІ. Що включає відповідальність підприємства на ринку? 

а) відповідальність перед інвесторами; 

б) відповідальність перед конкурентами; 

в) відповідальність перед бізнес-партнерами; 

г) підтримка незахищених верств населення; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Етап становлення стратегічної філантропії припадає на:  

а) середину 70-х — початок 80-х рр. ХХ ст.; 

б) 60-ті — середину 70-х рр. ХХ ст.; 

в) кінець 80-х рр. ХХ ст.; 

г) початок ХХІ ст.; 

ґ) правильних відповідей немає. 
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ІV. Концепція соціальних інвестицій розвинулася: 

а) у середині 70-х — на початку 80-х рр. ХХ ст.; 

б) у 60-ті — середині 70-х рр. ХХ ст.; 

в) наприкінці 80-х рр. ХХ ст.; 

г) на початку ХХІ ст.; 

ґ) правильних відповідей немає. 

V. Етап зародження корпоративної соціальної відповідальності припадає на:  

а) середину 70-х — початок 80-х рр. ХХ ст.; 

б) 60-ті — середину 70-х рр. ХХ ст.; 

в) кінець 80-х рр. ХХ ст.; 

г) початок ХХІ ст.; 

ґ) правильних відповідей немає. 

VІ. Корпоративна соціальна відповідальність - це:  

а) концепція ведення бізнесу: 

б) визначений перелік правил та приписів ведення бізнесу; 

в) законодавчо встановлені правила ведення бізнесу. 

       Література [2-9; 11; 12; 16; 25; 26; 28; 30; 35; 36; 40; 45]  

 Тема 2. Теорія та організація управління в рамках корпоративної 

соціальної відповідальності 

1.  Система корпоративної соціальної відповідальності та її макро і 

мікрорегулятори.  

2.  Концепція корпоративної соціальної відповідальності.  

3.  Становлення та формування концепцій сталого розвитку компаній.  

4.  Показники сталого розвитку компаній.  

5.  Інструменти реалізації концепції сталого розвитку компанії.  

6.  Стандартизація відносин соціальної відповідальності.  

7.  Правове регулювання корпоративної соціальної відповідальності. 

Питання для самоконтролю: 



11 

 

1. За якими критеріями здійснюється організація управління в рамках 

корпоративної соціальної відповідальності? 

2.  Охарактеризуйте систему корпоративної соціальної відповідальності. 

3.  Висвітліть характерні особливості правового регулювання корпоративної 

соціальної відповідальності. 

4.  Назвіть показники сталого розвитку компаній. 

5.  Яким чином здійснюється державне регулювання відносин корпоративної 

соціальної відповідальності? 

6.  Покажіть роль та місце національних проектів у стратегічному розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності. 

7.  Назвіть інструменти реалізації сталого розвитку компанії. 

8.  Які нормативно-правові акти регулюють корпоративне управління в Україні? 

Теми рефератів: 

1. Теорія управління в рамках корпоративної соціальної відповідальності. 

2. Організація управління в рамках корпоративної соціальної відповідальності. 

3. Особливості правового регулювання корпоративної соціальної 

відповідальності в державах Європейського Союзу. 

4. Правове регулювання корпоративної соціальної відповідальності в США. 

8. Концепція корпоративної соціальної відповідальності.  

Тестові завдання: 

І. Нормативна модель сталого розвитку компаній виникла:  

а) у середині 1950-х – наприкінці 1970-х рр.; 

б) у 80-х рр. ХХ ст.; 

в) у 90-х рр. ХХ ст. 

г) на початку ХХІ ст. 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІІ. Синтетична концепція корпоративної соціальної діяльності мала найбільший 

вплив: 

а) у середині 1950-х – наприкінці 1970-х рр.; 
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б) наприкінці 70-х – в середині 90-х рр. ХХ ст.; 

в) у 90-х рр. ХХ ст. 

г) на початку ХХІ ст. 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Концепція корпоративного громадянства набула найбільшого 

поширення: 

а) у середині 1950-х – наприкінці 1970-х рр.; 

б) у середині 80-х рр. ХХ ст.; 

в) у 90-х рр. ХХ ст. 

г) на початку ХХІ ст. 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІV. Сучасний зміст концепції сталого розвитку базується на наступних 

положеннях: 

а) людство потенційно може надати розвитку стійкий і довготривалий характер 

для того, щоб цей розвиток відповідало потребам нині живих людей, не 

позбавляючи при цьому майбутні покоління можливості задовольнити свої 

потреби; 

б) виниклі обмеження в процесі експлуатації природних ресурсів відносні. Вони 

пов'язані з сучасним рівнем розвитку технологій і соціальної організації, а також 

зі здатністю біосфери справлятися з наслідками людської діяльності; 

в) життєво важливо задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати 

можливість реалізації благополучного життя. Без цього стійке триваючий 

розвиток неможливо; 

г) необхідно узгоджувати діяльність суб'єктів економіки, пов'язану зі 

споживанням ресурсів з екологічними можливостями планети, зокрема в 

питаннях споживання енергії; 

ґ) зростання чисельності населення необхідно погоджувати з мінливим 

виробничим потенціалом глобальної екосистеми Землі; 

д) правильні відповіді «а» і «б»; 
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е) правильні відповіді «в» - «ґ»; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

                                     Література [2-7; 12; 18; 20; 25-27; 30; 31; 35; 38; 40; 44; 45]    

 Тема 3. Моделі корпоративної соціальної відповідальності 

1. Регіональні розбіжності та підходи до формування корпоративної соціальної 

відповідальності.  

2. Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності.  

3. Ознаки американської моделі корпоративної соціальної відповідальності. 

4. Сутність європейської моделі корпоративної соціальної відповідальності та її 

різновиди в державах ЄС.  

5. Характерні риси японської моделі корпоративної соціальної відповідальності. 

Інші моделі корпоративної соціальної відповідальності.  

Питання для самоконтролю: 

1.  Які є моделі корпоративної соціальної відповідальності? 

2. Які фактори мають визначати вплив на формування моделі корпоративної 

соціальної відповідальності країни? 

3.  Яким чином проявляється корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в 

американській моделі? 

4.  Вкажіть традиційні ознаки європейської моделі корпоративної соціальної 

відповідальності. 

5. У чому полягають особливості державного регулювання корпоративної 

соціальної відповідальності японського бізнесу? 

6.  Яка основна відмінність між американською та європейською моделями 

корпоративної соціальної відповідальності? 

7.  Яким напрямкам корпоративної соціальної відповідальності надається основна 

увага японського бізнесу? 

8.  Назвіть сфери впливу корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в 

європейській моделі. 
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Теми рефератів: 

1. Моделі корпоративної соціальної відповідальності. 

2. Європейська та американська модель корпоративної соціальної 

відповідальності: спільне та відмінне. 

3. Європейська та японська модель корпоративної соціальної відповідальності: 

спільне та відмінне. 

4. Японська та американська модель корпоративної соціальної відповідальності: 

спільне та відмінне. 

5. Вплив держави на формування корпоративної соціальної відповідальності 

бізнесу. 

6. Різновиди європейської моделі корпоративної соціальної відповідальності. 

Тестові завдання: 

І. Яка модель корпоративної соціальної відповідальності орієнтована на три сфери 

прояву соціальних ініціатив? 

а) американська (англо-американська) 

б) європейська; 

в) японська; 

г) латиноамериканська. 

ІІ. Для якої моделі корпоративної соціальної відповідальності характерним є те, 

що бізнес більшою мірою зосереджується на внутрішніх програмах, завдяки яким 

компанія стає для працівника сім'єю: 

а) американської (англо-американська) 

б) європейської; 

в) японської; 

г) латиноамериканської. 

ІІІ. Характерною ознакою якої моделі є другорядна роль держави у 

формуванні корпоративної соціальної відповідальності бізнесу?  

а) американської (англо-американська) 

б) європейської; 
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в) японської; 

г) латиноамериканської. 

ІV. Активне втручання держави в соціально-трудові відносини при автономії 

підприємців та профспілок є характерним для яких країн?  

а) Німеччина, Франція, Австрія; 

б) Бельгія, Норвегія, Швеція; 

в) Велика Британія, Ірландія; 

г) Канада, США; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

V. Поєднання елементів американської та європейської моделей корпоративної 

соціальної відповідальності є характерним для яких країн? 

а) Німеччина, Франція, Австрія; 

б) Бельгія, Норвегія, Швеція; 

в) Велика Британія, Ірландія; 

г) Канада, США; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

 Література [2-8; 12; 18; 20; 25; 39; 40; 45] 

  Змістовий модуль 2. Особливості процесу корпоративної соціальної 

відповідальності 

 Тема 4. Корпоративна соціальна відповідальність у системі управління 

організацією 

1. Організація управління як один з ключових аспектів соціальної 

відповідальності. 

2. Формування корпоративної соціальної відповідальності щодо довкілля. 

3. Формування корпоративної соціальної відповідальності у відносинах із 



16 

 

державою і міжнародна етика.  

4. Відповідальність підприємців за соціальну справедливість у сфері розподілу 

доходів. 

Питання для самоконтролю: 

1.  У чому полягає сутність корпоративної соціальної відповідальності для бізнесу? 

2.  Охарактеризуйте основні положення моделі корпоративної соціальної 

відповідальності. 

3.  Яким чином взаємодіють між собою різні моделі корпоративної соціальної 

відповідальності? 

4.  У чому полягає сутність екологічної шкоди? 

5.  Розкрийте сутність поняття благодійництво. 

6.  Чому Україні необхідно переходити від екологічно безпечного ведення 

підприємницької діяльності до розширеного відтворення довкілля? 

7.  Яке призначення мінімальної зарплати? 

8.  На яких принципах базуються взаємовідносини між соціальними партнерами? 

Теми рефератів: 

1.  Особливості процесу корпоративної соціальної відповідальності. 

2.  Корпоративна соціальна відповідальність у системі управління організацією. 

3.  Екологічна конституція Землі: перспективи запровадження. 

4.  Боротьба з корупцією та її роль для держави та бізнесу. 

5.  Основні напрямки благодійної діяльності в Україні. 

Тестові завдання: 

І.  Яким чином зіставляється поняття “благодійництво” з поняттям 

“корпоративна соціальна відповідальність”? 

а) це тотожні поняття; 

б) благодійництво є складовою корпоративної соціальної відповідальності; 

в) корпоративна соціальна відповідальність є складовою благодійництва; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Дотримання етики безпеки — це елемент корпоративної соціальної 



17 

 

відповідальності, який слід розглядати при формуванні взаємин з:  

а) суспільством; 

б) споживачами;   

в) профспілками; 

г) співробітниками; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Формування мотиваційного клімату колективу — це елемент 

корпоративної соціальної відповідальності, який слід розглядати з:  

а) суспільством; 

б) споживачами;   

в) профспілками; 

г) співробітниками; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІV. Використання соціально прийнятих пріоритетів і критеріїв для оцінки 

привабливості товару — це елемент корпоративної соціальної відповідальності, 

який слід розглядати при формуванні взаємин з:  

а) суспільством; 

б) споживачами;   

в) профспілками; 

г) співробітниками; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

V. Дотримання техніки безпеки — це елемент корпоративної соціальної 

відповідальності, який слід розглядати при формуванні взаємин з:  



18 

 

а) суспільством; 

б) споживачами;   

в) профспілками; 

г) співробітниками; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

  Література [2-6; 8; 9; 17; 23; 25; 26; 43] 

 

 Тема 5. Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому 

середовищі 

1. Формування корпоративної соціальної відповідальності у відносинах із 

споживачами.  

2. Міжнародна ініціатива та законодавство України в сфері соціального захисту 

прав споживачів.  

3. Якість продукції (стандарт ISSO 9000).  

4. Принципи додбросовісної конкуренції та етична поведінка компаній щодо 

контрагентів по бізнесу. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке соціально-етичний маркетинг та в чому полягає його соціальна 

спямованість? 

2. Охарактеризуйте розвиток споживчого руху в США. 

3. Охарактеризуйте розвиток споживчого руху в державах Європи. 

4. Які основні відмінності між корпоративною соціальною відповідальністю у 

взаємовідносинах із споживачами та соціально-етичним маркетингом? 

5. Які нормативно-правові акти в Україні регулюють перебіг добросовісної 

конкуренції? 

6. Що таке якість продукції? 

7. Чи існує споживчий рух в Україні? 
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8. Яким чином розвивається споживчий рух в США? 

Теми рефератів: 

1. Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі. 

2. Особливості розвитку споживчого руху в США? 

3. Становлення та розвиток споживчого руху в європейських державах. 

4. Сутність та основні напрямки соціально етичного маркетингу. 

5. Проблема якості продукції на ринках Європейського Союзу? 

Тестові завдання: 

І. Батьківщиною споживчого руху вважають: 

а) США; 

б) Японію; 

в) Росію; 

г) Швецію; 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІІ. Запобігання таємним угодам — це елемент корпоративної соціальної 

відповідальності, який слід розглядати при формуванні взаємин з:  

а) суспільством; 

б) споживачами;  

в) державою; 

г) співробітниками; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правальних відповідей немає. 

ІІІ. Надання інформації про товари та технологію їх виготовлення — це 

елемент корпоративної соціальної відповідальності, який слід розглядати 

при формуванні взаємин з: 

а) суспільством; 

б) споживачами;  



20 

 

в) державою; 

г) співробітниками; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правальних відповідей немає. 

ІV. Використання соціально прийнятих пріоритетів і критеріїв для оцінки 

привабливості товару — це елемент корпоративної соціальної відповідальності, 

який слід розглядати при формуванні взаємин з: 

а) суспільством; 

б) конкурентами;  

в) державою; 

г) співробітниками; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правальних відповідей немає. 

V. Поняття якості розпочинається з: 

а) проектування; 

б) маркетингових досліджень; 

в) матеріально-технічного постачання; 

г) підготовки та розробки виробничих процесів; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

 Література [2; 3; 5-9; 17; 23; 25; 26; 38; 43] 

  Тема 6. Формування відносин з працівником на засадах корпоративної 

соцальної відповідальності 

1. Права людини і трудова практика як об'єкт корпоративної соціальної 
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відповідальності.  

2. Міжнародні стандарти прав людини в сфері праці.  

3. Стандарти МОП і принципи Глобального договору в сфері праці.  

4. Європейська модель внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності. 

5. Законодавство України в  сфері праці як основа корпоративної соціальної 

відповідальності з працівником.  

6. Системи мотивації персоналу.  

7. Соціальний діалог і внутрішня корпоративна соціальна відповідальність. 

8. Структура показників соціального звіту внутрішньої корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Питання для самоконтролю: 

1. Обґрунтуйте необхідність дотримання прав людини сучасної компанії. 

2. В яких міжнародних документах визначено стандарти прав людини в сфері 

праці? 

3. Розкрийте особливості становлення європейських стандартів праці. 

4. У чому полягає специфіка американських стандартів праці? 

5. Назвіть основні елементи європейської моделі внутрішньої корпоративної 

соціальної відповідальності. 

6. Дайте визначення соціальному діалогу. 

7. Якими законами встановлено правові гарантії захисту прав людини в сфері праці 

в Україні? 

8. З якими вигодами для корпоративної соціальної відповідальності пов'язане 

завдання розвитку соціального діалогу на підприємстві? 

Теми рефератів: 

1. Формування відносин з працівником на засадах корпоративної соцальної 

відповідальності. 

2. Європейська модель внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності. 

3. Мотивація персоналу в державах Європейського Союзу. 

4. Особливості мотивації персоналу в США. 
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5. Мотивація персоналу в Японії. 

6. Проблема мотивації персоналу в Україні. 

Тестові завдання: 

І. Основні принципи Глобального договору в сфері праці спрямовані на: 

а) розвиток соціального діалогу; 

б) підвищення продуктивності праці; 

в) недопущення використання примусової праці; 

г) недопущення дитячої праці; 

ґ) недопущення дискримінації; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні. 

ІІ. Міжнародний біль про права складаєть з: 

а) Загальної декларації прав людини; 

б) конвенцій та рекомендацій МОП; 

в) Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права; 

г) Міжнародного пакту про громадянські та політичні права; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Відповідно до статті 43 Конституції України: 

а) кожен має право на соціальний захист; 

б) кожен має право на працю; 

в) кожен має право на своєчасне одержання винагороди за працю; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІV. Хто є учасником соціального діалогу на підприємстві? 
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а) працівники; 

б) держава; 

в) роботодавець; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

V. Основними формами соціального діалогу є:  

а) обмін інформацією; 

б) консультації; 

в) страйки; 

г) переговори; 

ґ) спільні дії; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні. 

    Література [2; 3; 5-9; 17; 23; 25; 26; 37]   

  Тема 7. Взаємодія бізнес-влада-товариство в рамках корпоративної 

соціальної відповідальності 

1. Моделі взаємодії бізнесу, влади та суспільства в рамках корпоративної 

соціальної відповідальності.  

2. Державне регулювання відносин корпоративної соціальної відповідальності. 

3.  Державно-приватне партнерство як форма взаємодії бізнесу та держави в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності.  

4. Взаємодія державного, недержавного та приватного секторів в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності.  

5. Роль і місце національних проектів у стратегічному розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності.  

6. Методи боротьби з корупцією та шахрайством у зв'язку бізнес-влада-
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товариство.  

7. Корпоративна соціальна відповідальність в контексті міжкультурного 

середовища. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке соціальні стратегічні альянси? 

2. Назвіть основні методи боротьби з корупцією та шахрайством. 

3. У чому полягає державне регулювання відносин корпоративної соціальної 

відповідальності? 

4. Яким чином взаємодіють бізнес, влада та товариство? 

5. Що таке рейтингування взаємодій влади, бізнесу та товариства в рамках 

корпоративної соціальної відповідальності? 

6. Назвіть основні види корупції. 

7. Вкажіть головні джерела корупції в Україні. 

8. Проаналізуйте роль та місце національних проектів у стратегічному розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності. 

Теми рефератів: 

1. Взаємодія бізнес-влада-товариство в рамках корпоративної соціальної 

відповідальності. 

2. Державно-приватне партнерство як форма взаємодії бізнесу та держави в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності. 

3. Інституційне середовище взаємодії бізнесу, влади та суспільства в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності. 

4. Соціальні стратегічні альянси. 

5. Взаємозв'язки соціальної та духовної відповідальності. 

Тестові завдання: 

І. Основними характеристиками плюралістичної моделі взаємодій є: 

а) переважаючий принцип індивідуалізму соціально-економічної поведінки основної 

частини населення з притаманною йому орієнтації на особистий успіх і високу ступінь 

готовності до прийняття ризику;  
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б) конкуренція як рушійна сила розвитку;  

в) прибуток як основний показник успішності;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Основними характеристиками неокорпоратистської моделі взаємодій є: 

а) орієнтація на партнерські відносини і співробітництво різних соціальних і 

професійних груп; 

б) націленість на забезпечення стабільності та успішного розвитку всієї національної 

економіки, а не окремої особистості; 

в) виконання соціальних зобов’язань як важливий результат ведення бізнесу; 

г) конкуренція як важлива умова розвитку, яка може бути обмежена в разі необхідності 

захисту інтересів національної економіки; 

ґ) правильні відповіді «а» і «б»; 

д) правильні відповіді «в» і «г»; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Організація «Соціальна платформа» була створена на території 

Європейського Союзу в: 

а) 1995 р.; 

б) 1996 р.; 

в) 2000 р.; 

г) 2006 р.; 

ґ) 2008 р. 

ІV. Створення підрозділу корпоративної соціальної відповідальності і 

Європейській комісії відбулося в: 

а) 1995 р.; 
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б) 1996 р.; 

в) 2000 р.; 

г) 2006 р.; 

ґ) 2008 р. 

V. До основних моделей національних політик в сфері корпоративної соціальної 

відповідальності в Європі належать: 

а) партнерська; 

б) бізнес в суспільстві; 

в) агора (місце зібрання);  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [1; 2; 4; 7-10; 16; 18; 23; 29; 32; 34; 41; 44]  

 Тема 8. Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальною 

громадою 

1. Історичні аспекти залучення і розвитку територіальних громад: від патронату 

до соціальних інвестицій.  

2. Вплив громади на роботу компаній та відповідальність компаній перед 

населенням.  

3. Функціонування фондів громад.  

4. Особливості співпраці бізнес-структур з недержавними організаціями. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність територіальної громади. 

2. Вкажіть головні ознаки та функції територіальної громади в Україні. 

3. У чому полягає сутність внутрішніх та зовнішніх інвестицій бізнесу? 

4. Яким чином територіальна громада може впливати на розвиток бізнесу в межах 

її території? 
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5. Охаратеризуйте форми участі держави в життєдіяльності громади. 

6. Назвіть основні функції, для виконання яких створюються фонди громади. 

7. Що таке фандрайзинг? 

8. Проаналізуйте особливості розвитку комунальної власності в містах України. 

Теми рефератів: 

1. Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальною громадою. 

2. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування в Україні. 

3. Роль територіальної громади в створенні соціально орієнтованого бізнесу. 

4. Форми часті держави в життєдіяльності громади. 

5. Сутність та особливості розвитку фандрайзингу в Україні. 

Тестові завдання: 

І. Територіальною громадою є:  

а) сукупність жителів об’єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, 

що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне 

об’єднання жителів кількох сіл, що мають адміністративний центр; 

б) сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському 

поселенні, мають колективні інтереси і визначений законом правовий статус; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. За своєю сутністю територіальна громада являє собою:  

а) такий колектив людей, в якому міжособистісні відносини зумовлені громадсько-

ціннісним та особистісно значущим змістом спільної діяльності - вирішення питань 

місцевого значення; 

б) первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і 

повноважень; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. За формою територіальна громада - це:  

а) такий колектив людей, в якому міжособистісні відносини зумовлені громадсько-
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ціннісним та особистісно значущим змістом спільної діяльності - вирішення питань 

місцевого значення; 

б) первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і 

повноважень; 

в) вид територіальної спільності, утвореної з поміж жителів (громадян України, 

іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців, вимушених переселенців), 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць (сіл, добровільно об’єднаних у 

спільноту громаду кількох сіл, селищ, міст), які постійно або переважно мешкають у їх 

межах, володіють у них певною нерухомістю, сплачують комунальні податки). 

ІV. До головних функцій фонду громади належать: 

а) розробка грантових проектів; 

б) надання грантів; 

в) моніторинг проектів, які не отримали гранти; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

V. Громадська думка формується під впливом: 

а) поглядів членів громади; 

б) надання грантів; 

в) моніторингу проектів, які не отримали грантів; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

VІ. Перший фонд громади в США був створений за підтримки: 

а) Альфреда Форда; 

б) Альфреда Нобеля; 

в) Дж. Д. Рокфелера; 
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г) Дж. Сороса; 

ґ) правильних відповідей немає. 

    Література [3-6; 8; 9; 12; 16; 18; 27; 29]  

 Тема 9. Інструменти соціальної відповідальності управління 

підприємством 

1. Соціально орієнтований менеджмент.  

2. Моделі соціально орієнтованого управління.   

3. Соціально орієнтований маркетинг.  

4. Соціальний проект. Розробка та реалізація соціального проекту.  

5. Внутрішня та зовнішня соціальна політика компанії.  

6. Ефективність управління з урахуванням корпоративної соціальної 

відповідальності.  

7. Соціальний аудит та нефінансова звітність. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке соціально орієнтований менеджмент? 

2. Чим відрізняється соціально орієнтований менеджемент від соціально 

орієнтованого маркетингу? 

3. Охарактеризуйте життєвий цикл соціального проекту. 

4. Хто здійснює розробку соціального проекту? 

5. Що таке внутрішня соціальна політика? 

6. Яким чином здійснюється розвиток нефінансової звітності компаній? 

7. Що таке соціальний аудит? 

8. Чим відрізняється соціальний аудит від нефінансової звітності? 

Теми рефератів: 

1. Інструменти соціальної відповідальності управління підприємством. 

2. Модель управління по цінностям компанії. 

3. Інструменти соціально орієнтованого маркетингу. 

4. Життєвий цикл соціального проекту. 

5. Спосіб етичної фільтрації ефективності компанії. 
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6. Розвиток нефінансової звітності компаній. 

Тестові завдання: 

І. До головних моделей, що забезпечуюють соціальниц вектор управління 

компаніями, належать: 

а) модель раціонального пошуку консенсусу;  

б) модель етичного обмеження принципу отримання прибутку;  

в) модель колективної відповідальності за етичність управлінських рішень компанії;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІ. Автором моделі раціонального пошуку консенсусу був: 

а) П. Ульріх; 

б) Х. Штейман; 

в) А. Лер; 

г) А. Кедбері; 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Основною ідеєю моделі раціонального пошуку консенсусу є: 

а) «Приведення в розум» економічної раціональності шляхом поєднання з 

етичними цінностями прагнення компанії до прибутку;  

б) чергування пріоритетів принципів справедливості та ефективності;  

в) вироблення інституційних фрейм, що забезпечуюють етичність економічних 

відносин, і звільнення компанії від тягаря корпоративної соціальної 

відповідальності за допомогою глибокого поділу праці; 

г) оцінка можливого внеску заходів в сфері корпоративної соціальної 

відповідальності у створенні цінності, яка ввжажається головним стратегічним 

результатом;  

ґ) правильні відповіді «а» і «б»; 

д) правильні відповіді «в» і «г»; 
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е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. До головних напрямків соціального брендінгу належать: 

а) спонсоринг; 

б) фандрайзинг; 

в) ребрендинг;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Життєвий цикл соціального проекту включає: 

а) ідеалізацію проблеми; 

б) аналіз проблеми; 

в) попередню постановку завдань; 

г) аналіз ситуації; 

ґ) правильні відповіді «а» і «б»; 

д) правильні відповіді «в» і «г»; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

    Література [1; 2; 4; 7-10; 16; 19; 21; 22; 24; 26; 28; 33; 43] 

 Тема 10. Інформаційна політика в сфері корпоративної  соціальної 

відповідальності та соціальна звітність 

1. Основи формування інформаційної політики в сфері корпоративної соціальної 

відповідальності.  

2. Побудова системи комунікацій із корпоративної соціальної відповідальності. 

3. Корпоративні соціальні звіти: сутність, завдання, структура.  

4. Оцінка результативності програм корпоративної соціальної відповідальності.  

Питання для самоконтролю: 
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1. Що таке інформаційна політика компанії? 

2. Розкрийте сутність інформаційної політики компанії в сфері корпоративної 

соціальної відповідальності. 

3. Назвіть основні принципи формування інформаційної політики в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності. 

4. Висвітліть історичний розвиток функцій корпоративної соціальної звітності. 

5. Обґрунтуйте доцільність проведення аудиту корпоративної фінансової звітності. 

6. Назвіть відомі Вам стандарти корпоративної соціальної звітності. 

7. Де і коли виникли перші соціальні звіти? 

8. Яку функцію виконували перші соціальні звіти? 

Теми рефератів: 

1. Інформаційна політика в сфері корпоративної  соціальної відповідальності та 

соціальна звітність. 

2. Доцільність проведення аудиту корпоративної соціальної звітності. 

3. Принципи формування інформаційної політики в сфері корпоративної 

соціальної відповідальності. 

4. Інформаційна політика держави в сфері корпоративної соціальної 

відповідальності. 

5. Корпоративні соціальні звіти за комплексністю. 

Тестові завдання: 

І. До головних принципів формування інформаційної політики в сфері 

корпоративної соціальної відповідальності належать: 

а) оперативність; 

б) повнота; 

в) достовірність; 

г) доступність; 

ґ) регулярність; 

д) збалансованість; 

е) захищеність; 
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є) правильні відповіді “а” - “в”; 

ж) правильні відповіді “г” - “е”; 

з) усі відповіді правильні. 

ІІ. Як функцію виконували перші соціальні звіти? 

а) засіб інформування; 

б) інструмент піару або системи комунікацій; 

в) засіб планування та оцінки діяльності; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Корпоративні соціальні звіти за комплексністю поділяються на:  

а) екологічні, соціальні та комплексні; 

б) звіти у довільній формі та відповідно до повної інструкції чи стандарту; 

в) зовнішні та внутрішні; 

г) усі відповіді правильні; 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІV. Корпоративні соціальні звіти за наявністю методології поділяються на:   

а) екологічні, соціальні та комплексні; 

б) звіти у довільній формі та відповідно до повної інструкції чи стандарту; 

в) зовнішні та внутрішні; 

г) усі відповіді правильні; 

ґ) правильних відповідей немає. 

V. Корпоративні соціальні звіти за метою поділяються на:  

а) екологічні, соціальні та комплексні; 

б) звіти у довільній формі та відповідно до повної інструкції чи стандарту; 

в) зовнішні та внутрішні; 

г) усі відповіді правильні; 

ґ) правильних відповідей немає. 
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      Література [1; 3; 5; 6; 8; 16; 17; 26; 28; 35] 

 Тема 11. Формування корпоративної культури організації як передумови 

зародження корпоративної соціальної відповідальності 

1. Взаємозв'язок корпоративної культури організації та корпоративної соціальної 

відповідальності.  

2. Формування корпоративної культури та її структура.  

3. Зовнішні прояви корпоративної культури.  

4. Організаційна культура установи та її особливості. 

Питання для самоконтролю: 

1. Сформулюйте основні цінності та принципи діяльності компаній. 

2. Який тип організаційної культури притаманний компанії? 

3. Сформулюйте основні трудові цінності працівників, які можуть задовольняти 

компанії. 

4. Що таке корпоративна культура? 

5. Що таке стихійна корпоративна культура? 

6. Дайте тлумачення основних форм логотипів. 

7. Які типи організаційної культури Вам відомі? 

8. Що таке організаційна культура установи? 

Теми рефератів: 

1. Формування корпоративної культури організації як передумови зародження 

корпоративної соціальної відповідальності. 

2. Корпоративна культура в Україні. 

3. Корпоративна культура в європеських державах. 

4. Корпоративна культура в США. 

5. Корпоративна культура в державах Латинської Америки? 

Тестові завдання: 

І. У структурі корпоративної культури ділові принципи  компанії відображені в: 

а) базовому рівні; 

б) внутрішньому рівні; 
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в) зовнішньому рівні; 

г) не відображені взагалі. 

ІІ. У структурі корпоративної культури власні переконання та ідеали керівника 

компанії відображені в: 

а) базовому рівні; 

б) внутрішньому рівні; 

в) зовнішньому рівні; 

г) не відображені взагалі. 

ІІІ. У структурі корпоративної культури корпоративна ідеологія компанії 

відображена в: 

а) базовому рівні; 

б) внутрішньому рівні; 

в) зовнішньому рівні; 

г) не відображені взагалі. 

ІV. У структурі корпоративної культури фірмова символіка компанії відображена 

в: 

а) базовому рівні; 

б) внутрішньому рівні; 

в) зовнішньому рівні; 

г) не відображені взагалі. 

V. У структурі корпоративної культури свята компанії відображені в: 

а) базовому рівні; 

б) внутрішньому рівні; 

в) зовнішньому рівні; 

г) не відображені взагалі. 

  Література [2; 3; 6-10; 17; 26; 32; 35; 42]  

 Тема 12. Соціальна відповідальність зацікавлених сторін компанії 

1. Соціальна відповідальність бізнесменів.  

2. Мотивація соціально відповідальної поведінки бізнесменів.  
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3. Соціальна відповідальність менеджерів.  

4. Принципи побудоваи соціальної відповідальності менеджерів.  

5. Соціальна відповідальнсть працівників.  

6. Регулятори соціально відповідальної поведінки працівника.  

7. Соціальна відповідальність інноваторів.  

8. Межі соціальної відповідальності інноваторів.  

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте соціальну відповідальність менеджерів. 

2. Якою буває соціальна відповідальність працівників? 

3. Розкрийте сутність поняття “філософія бізнесу та бізнесмена”. 

4. Охарактеризуйте загальну методику розробки філософії бізнесу. 

5. Назвіть способи пробудження в менеджерів соціальної відповідальності. 

6. Що таке регулятори соціальної відповідальності поведінки працівника? 

7. Яким чином можна запобігти соціально безвідповідальної поведінки 

працівника? 

8. Розкрийте межі соціальної відповідальності інноваторів. 

Теми рефератів: 

1. Соціальна відповідальність зацікавлених сторін компанії. 

2. Загальна методика розробки філософії бізнесу. 

3. Способи пробудження у менеджерів соціальної відповідальності. 

4. Соціально відповідальна поведінка працівників. 

5. Соціально безвідповідальна поведінка працівника та методи її запобігання. 

6. Теоретичні основи соціально відповідальної поведінки інноваторів. 

Тестові завдання: 

І. Аспектами соціальної відповідальності бізнесмена виступає етичне 

виправдання: 

а) його вибору напрямку вкладень капіталу, який передбачає, поряд з розрахунком 

економічних вигод, вимірювання соціальних ефектів; 

б) наслідків цього вибору для формування соціально орієнтованої галузевої 
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структури економіки та якості життя суспільства; 

в) його способу життя; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІ. Філософія компанії не може суперечити загальнолюдським цінностям, відбитим 

у релігійних вченнях, загальнокультурним і національним традиціям, чинному 

законодавству, науково-технічним досягненням, цінностям ділового світу, 

прийнятої компанією концепції стратегії розвитку бізнесу. Таким чином, її 

основоположними документами є: 

а) загальнолюдські цінності, Конституція країни; 

б) Цивільний, Трудовий та професійні кодекси; 

в) Декларація прав людини, стандарти з соціальної відповідальності та 

Соціальний хартія бізнесу; 

г) Закони про захист прав споживачів, флори і фауни; 

ґ) статут і стратегія компанії та ін.; 

д) правильні відповіді «а»-«в»; 

е) правильні відповіді «г» - «ґ»; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІІ. До головних смертних гріхів бізнесмена, згідно з пропозицією Стівена 

Кові, належать: 

а) багатство без праці - отримання чогось за ніщо, за допомогою маніпулювання 

ринками і власністю, людьми і речами; 

б) задоволення без совісті - егоїстичне устремління до задоволенню особистих 

потреб поєднується з неприйняттям на себе соціальної відповідальності за 

заподіяння комусь шкоди; задоволення без совісті - егоїстичне устремління до 

задоволенню особистих потреб поєднується з неприйняттям на себе соціальної 
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відповідальності за заподіяння комусь шкоди; 

в) знання без характеру - інтелектуальний розвиток без супутнього виховання 

характеру. Такий гріх робить бізнесмена подібним "гоночній машині, за кермом 

якої сидить очманілий від наркотиків підліток"; 

г) бізнес без моралі - ділові відносини, в яких немає взаємного дружнього поваги, 

духу доброзичливості, служіння, вкладу. Золоте правило бізнесу - обопільна 

перемога, загальна вигода, справедливість всіх зацікавлених сторін; 

ґ) правильні відповіді «а» і «б»; 

д) правильні відповіді «в» і «г»; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. В основі всіх регулятивів лежить система морального регулювання 

поведінки працівників. Найпотужнішим моральним нанорегулятором є 

совість; 

а) совість; 

б) мораль; 

в) борг; 

г) самопожертва; 

ґ) правильних відповідей немає. 

V. Соціально відповідальна поведінка людини регулюється за допомогою взаємодії 

наступних механізмів:  

а) відповідального за стан внутрішнього "Я", обумовленого формуванням його 

особистісних цілей, цінностей, зобов'язань і переваг; 

б) контролюючого стан зовнішнього "Я" шляхом формування мотивів діяльності 

людини. Результати функціонування цього механізму проявляються в діях 

людини і оцінки їх ефективності, справедливості та корисності; 

в) орієнтуючого поведінку людини у зовнішньому середовищі за допомогою 

етичних ідеалів і цінностей суспільства, які враховуються при виробленні етико-

правових вимог і показників якості життя; 
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г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

          Література [1; 3; 4; 5; 8; 9; 16; 18; 21; 22; 24; 33; 43]  

  Тема 13. Екологічна компонента соціальної відповідальності 

1. Сутність екологічної відповідальності.  

2. Еволюція концепцій екологічної відповідальності.  

3. Елементи екологічної відповідальності бізнесу.  

4. Досвід реалізації принципів екологічної відповідальності.  

5. Шляхи посилення екологічної відповідальності. 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть основні концепції екологічної відповідальності. 

2. Охарактеризуйте зв'язок екологічної відповідальності з корпоративною 

соціальною відповідальністю. 

3. Яким критеріям повинен відповідати екологічно та соціально відповідальний 

бізнес?  

4. Яким чином інтерпретується екологічна відповідальність представниками 

різних економічних шкіл? 

5. Розкрийте сутність екологічної відповідальності через її функції.  

6. Яким чином відбувається еволюція концепцій екологічної відповідальності?  

7. Дайте характеристику основним елементам екологічної відповідальності 

бізнесу.  

8. Проаналізуйте досвід реалізації принципів екологічної відповідальності. 

Теми рефератів: 

1. Екологічна компонента соціальної відповідальності. 

2. Екологічна відповідальність в державах ЄС. 

3. Проблеми екологічної відповідальності в Україні. 
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4. Екологічна відповідальність бізнесу в Україні. 

5. Основні концепції екологічної відповідальності. 

Тестові завдання: 

І. Публічний інструмент інформування стейхолдерів про економічну стійкість, 

соціальне благополуччя та екологічну стабільність:  

а) об’єкти соціальної відповідальності;  

б) соціальний звіт;  

в) соціальні інвестиції; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Через які основні функції проявляється екологічна відповідальність?  

а) стимулююча, компенсаційна, превентивна;  

б) стимулююча, компенсаційна, забезпечуюча;  

в) зберігаюча, стимулююча, превентивна. 

ІІІ. Які шляхи посилення екологічної відповідальності компаній?  

а) система сертифікації продукції;  

б) екологічний аудит середніх підприємств;  

в) законодавче регламентування екологічної відповідальності; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

IV. Які основні елементи екологічної відповідальності бізнесу?  

а) залучення працівників до спонсорства;  

б) екологічний аудит;  
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в) запровадження корпоративної культури; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Через які сфери компанія може позитивно впливати на екологічну 

ситуацію?  

а) збільшення обсягів відходів;  

б) збереження обсягів споживання паперу;  

в) зменшення обсягів споживання традиційних енергоносіїв; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

VI. Які виділяють чинники успіху у контексті екологічної відповідальності 

підприємства?  

а) поліпшення здоров'я населення;  

б) поліпшення екологічних характеристик планети;  

в) зменшення негативного впливу на довкілля від діяльності компанії;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [2; 3; 5; 8; 11; 12; 17; 18; 30]  

 Тема 14. Підготовка нефінансового звіту. Оцінювання ефективності 

соціальної відповідальності підприємств. 
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1. Нефінансова звітність як інструмент розвитку соціальної відповідальності 

підприємства.  

2. Стандарти підготовки нефінансового звіту.  

3. Процес підготовки звіту.  

4. Нефінансова звітність у світі. 

5. Нефінансова звітність в Україні.  

6. Фактори ефективності функціонування інструментів корпоративної соціальної 

відповідальності в управлінні організацією.  

7. Рівні та показники соціальної відповідальності бізнесу. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийе основні рівні соціальної відповідальності бізнесу. 

2. Назвіть головні стандарти підготовки нефінансового звіту. 

3. Розкрийте сутність соціальної (нефінансової звітності) та її роль у розвитку 

соціальної відповідальності підприємств.  

4. Яким чином відбувався розвиток нефінансової звітності?  

5. У чому проявляється особливість інтегрованого звіту? 

6. Які інструменти корпоративної соціальної відповідальності доцільні для 

використання на стратегіному та тактичному рівнях. Чому?  

7. Яким чином використання інструментарію корпоративної соціальної 

відповідальності залежить від груп стейкхолдерів?  

8. Що слід враховувати при оцінці ефективності соціальної відповідальності 

держави?  

Теми рефератів: 

1. Підготовка нефінансового звіту.  

2. Етапи підготовки фінансового звіту. 

3. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств. 

4. Критерії оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств. 

5. Сутність та особливості нефінансової звітності в Україні. 

Тестові завдання: 
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І. Соціальні нефінансові звіти, згідно з міжнародним стандартам, це:  

а) форма розвитку зв’язків з громадськістю (PR);  

б) що добровільно беруться на себе компанією додаткові соціальні зобов’язання;  

в) оформлення стандартних форм відповідальності бізнеса перед партнерами, 

споживачами, органами влади, громадськістю; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Нефінансовий соціальний звіт верифікується (підтверджується):  

а) керівництвом компанії і місцевими органами влади;  

б) організованою громадськістю (громадськими організаціями);  

в) сертифікованими експертами; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. У якому форматі дозволено подавати нефінансову звітність?  

а) Звіт зі сталого розвитку, Довільний соціальний звіт;  

б) Звіт про Прогрес, Звіт про екологічний аудит;  

в) Звіт з корпоративного розвитку, Довільний соціальний звіт.  

ІV. Показники оцінки ефективності соціальної відповідальності:  

а) мають бути обов’язково пов’язані з кінцевими показниками бізнесу;  

б) повинні враховувати розвиток людського капіталу організації;  

в) повинні орієнтуватися на зростання соціальних інвестицій.  

V. Показником ефективності програм соціальної відповідальності є:  

а) зростання кількості заходів;  
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б) зростання кількості публікацій про компанію в ЗМІ;  

в) зниження рівня негативного відношення до організації.  

VІ. Вимір ефективності соціальної відповідальності потрібний:  

а) фахівцям, виконавцям;  

б) замовникам, керівництву організації;  

в) експертам-аналітикам; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

     Література [1; 2; 5; 7; 8; 10; 12; 17; 19; 21; 22; 24; 33] 

  Тема 15. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в 

Україні  

1. Зовнішні та внутрішні чинники розвитку соціальної відповідальності в 

Україні. 

2. Активізація діяльності підприємств щодо розвитку соціально відповідального 

бізнесу.  

3. Напрямки державної політики сприяння розвитку соціально відповідального 

бізнесу.  

4. Мета, завдання та цілі стратегії сприяння соціальної відповідальності бізнесу в 

Україні на період до 2020 р. 

Питання для самоконтролю: 

1. На які сфери діяльності спрямовується соціальна відповідальність українських 

підприємств?  

2. Які фактори здійснюють вплив на формування соціальної відповідальності в 

Україні?  

3. Дайте характеристику основним перешкодам впровадження соціальної 

відповідальності в Україні. Яким чином їх можна подолати?  
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4. Чому наявна нормативно-правова база України не стимулює розвиток 

соціальної відповідальності бізнесу? 

5. Дайте характеристику основним напрямкам державної політики сприяння 

розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні.  

6. Які завдання ставить проект Стратегії сприяння розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 р.?  

7. Розкрийте головні цілі стратегії сприяння соціальної відповідальності бізнесу в 

Україні на період до 2020 р. 

8. У чому полягає мета стратегії сприяння соціальної відповідальності бізнесу в 

Україні на період до 2020 р.? 

Теми рефератів: 

1. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

2. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні на 

загальнодержавному рівні. 

3. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні на 

регіональному рівні. 

4. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні на 

місцевому рівні. 

5. Державна політика сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу.  

Тестові завдання: 

І. Особливості соціальної відповідальності в Україні обумовлені:  

а) історичними особливостями бізнесу;  

б) специфікою громадської думки по відношенню до бізнесу;  

в) специфікою законодавства; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІ. Який тип корпоративної соціальної відповідальності найбільше 
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використовується в Україні:  

а) корпоративний соціальний маркетинг;  

б) корпоративна філантропія;  

в) волонтерська робота;  

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Скільки організацій в Україні є підписантами Глобального договору ООН 

щодо КСВ:  

а) жодна;  

б) десять;  

в) понад сто сорок;  

г) понад двісті.  

ІV. Основними перешкодами впровадження соціальної відповідальності в 

Україні є:  

а) брак відповідного законодавства, фінансів, досвіду та механізмів впровадження 

соціальної відповідальності;  

б) достатня кількість необхідної інформації стосовно соціальних проблем;  

в) достатня кількість урядових і неурядових організацій, що підтримують 

соціально відповідальну діяльність;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V.Основними завданнями «Стратегії сприяння розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні» є:  

а) запровадження єдиних підходів до розуміння соціальної відповідальності 

бізнесу в Україні всіма групами зацікавлених осіб;  

б) сприяння розвитку СВБ, розвиток програм ресурсозбереження та 

енергоефективності;  
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в) створення передумов для забезпечення прав людини, етичного виховання та 

освіти членів суспільства;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

VІ. Які основні напрямки державної політики сприяння розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні?  

а) зниження державної підтримки проведення публічних заходів з питань 

упровадження та результативності СВБ;  

б) забезпечення сприятливих правових, фінансових, податкових та організаційних 

умов для розвитку соціального відповідального бізнесу в українському 

суспільстві; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

   Література [3; 11-15; 17; 30; 36] 
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