
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНО-СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У 
МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

 
 Мета курсу  — формування фундаментальних знань з теорії та практики 

корпоративної соціальної відповідальності та відповідних професійних компетенцій, 
які забезпечують формування корпоративної соціально-відповідальної поведінки її 
суб’єктів (інститутів).  

 Дисципліна «Практики корпоративно-соціальної відповідальності у 
міжнародному бізнесі» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з 
наступних ОК: «Вступ до спеціальності», «Економічна теорія», «Міжнародні 
відносини та світова політика», «Міжнародні економічні відносини», вона 
інтегрується з вивченням дисципліни «Зовнішня політика України». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: 
«Управління ЗЕД», «Дипломатичний протокол та етикет», «Міжнародна торгівля». 
          Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання теоретичних основ корпоративної соціальної 
відповідальності бізнесу, інноваційного досвіду зарубіжних практик КСВ та 
застосування здобутих знань, умінь та навичок на практиці; здатність формування 
корпоративної культури організації як передумови зародження корпоративної 
соціальної відповідальності. 
          Програмні результати навчання: 
знати: теоретичні засади корпоративної соціальної відповідальності; теорію та 
організацію управління в межах корпоративної соціальної відповідальності;  моделі 
корпоративної соціальної відповідальності; стратегію соціально відповідальної 
поведінки в ринковому середовищі; особливості формування відносин з 
працівником на засадах корпоративної соціальної відповідальності; взаємодію 
бізнес-влада-товариство в рамках корпоративної соціальної відповідальності; 
соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальною громадою; соціальну 
відповідальність зацікавлених сторін компанії; 
уміти: формувати інформаційну політику в сфері корпоративної соціальної 
відповідальності та соціальну звітність; визначати екологічну компоненту 
соціальної відповідальності; розуміти особливості підготовки нефінансового звіту; 
оцінювати ефективність соціальної відповідальності підприємств;  розробляти 
стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні;  
володіти: знаннями з теорії корпоративної соціальної відповідальності у системі 
управління організацією; інструментами соціальної відповідальності управління 
підприємством.  
 Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИСЦИПЛІНИ. Теоретичні основи 
корпоративної соціальної відповідальності. Теорія та організація управління в 
рамках корпоративної соціальної відповідальності. Моделі корпоративної соціальної 
відповідальності. 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Корпоративна соціальна відповідальність у системі 
управління організацією. Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому 
середовищі. Формування відносин з працівником на засадах корпоративної 
соцальної відповідальності. Взаємодія бізнес-влада-товариство в рамках 
корпоративної соціальної відповідальності. Соціально відповідальні відносини 



бізнесу з територіальною громадою. Інструменти соціальної відповідальності 
управління підприємством. Інформаційна політика в сфері корпоративної соціальної 
відповідальності та соціальна звітність. Формування корпоративної культури 
організації як передумови зародження корпоративної соціальної відповідальності. 
Соціальна відповідальність зацікавлених сторін компанії. Екологічна компонента 
соціальної відповідальності. Підготовка нефінансового звіту. Оцінювання 
ефективності соціальної відповідальності підприємств. Стратегічні напрями 
розвитку соціальної відповідальності в Україні. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 60 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


