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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / 

години 

120 год, 4 кредитів 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (24год.), практичні (24год.),самостійна 

робота (72 год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. В рамках вивчення даного курсу 

запроваджується нетерпимість до порушень академічної 

доброчесності відповідно до Кодексу академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (протокол № 4 від 28 листопада  2017 року). Відповідно до 

засад академічної доброчесності списування, плагіат, академічна 

недоброчесність неприпустимі та караються анулюванням результатів 

роботи. У випадку виявлення факту порушень правил академічної 

доброчесності у письмових роботах, означена робота студента 

оцінюються на «0». 

Відвідування занять. З метою успішного засвоєння програмного 
матеріалу здобувач зобов’язаний:  
– не запізнюватися на заняття;  

– не пропускати заняття, а в разі хвороби надати довідку;  

– самостійно вивчити матеріал пропущеного заняття;  

– брати активну участь у навчальному процесі;  

– своєчасно й акуратно виконувати завдання для самостійної роботи.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. За активну роботу в 

аудиторії студенти можуть отримати додаткові бали. Враховується 

своєчасність виконання завдань і якісні показники: повнота 

виконання, глибина розуміння взаємозв’язків і сутності складових; 

відповідність завданню; аргументованість і логіка; використання 



термінології та матеріалу тем дисципліни; творчість, наочність; 

застосування реальних прикладів тощо. 

Що будемо 

вивчати?  

Основні закономірності взаємодії бізнесу і суспільства, з 

використанням корпоративної соціальної відповідальності в 

управлінні організаціями 

Чому це треба 

вивчати?  

- для розуміння сутності понять: «соціальна відповідальність», 

«корпоративна соціальна відповідальність»;  

- для набуття вмінь та навичок аналізувати соціальну звітність 

організації і готувати необхідну інформацію для її формування 

Яких результатів 

можна досягнути? 

- Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі, приймати 

управлінські рішення в організації роботи виконавців; 

- Визначати зміст співпраці з організаціями та установами з метою 

залучення їх до соціального захисту населення 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;- Визначеність 

і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. Здатність 

дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної 

роботи;Здатність до організації та управління процесами в 

соціальному забезпеченні;Здатність виявляти і залучати ресурси 

організацій-партнерів з соціальної допомоги для виконання завдань 

професійної діяльності. 

Зміст дисципліни Поняття «відповідальність». Види відповідальності. Соціальна 

відповідальність в Україні: сучасний стан і перспективи. 

Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності. Етичні аспекти роботи соціальних служб. Етикет 

соціального працівника. Соціальна відповідальність організації 

Обов’язкові 

завдання 

Виконання всіх завдань, які передбачені на практичних заняттях, 

модульних завдань, підсумкового контролю та виконання 

індивідуального навчально-дослідного завдання. Студенти 

оцінюються на практичних заняттях за змістовні відповіді на 

запитання викладача, а також за ґрунтовні доповнення до цих 

запитань. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Соціальна відповідальність підприємства», «Організаційно-кадрова 

робота в соціальному забезпеченні», «Система соціального захисту в 

Україні» 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  

фонду 

бібліотеки УДПУ 

та ін.) 

1. Зінченко А.Г. Корпоративна соціальна відповідальність: стан та 

перспективи розвитку / А.Г. Зінченко, М.А. Саприкіна. – К.: Вид-во 

«Фарбований лис», 2010. –  56 с. 

2. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка, 

М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська. — 2-ге вид., стереотип. — К.: 

МАУП, 2003. — 208 с.: 

3 Корпоративна соціальна відповідальність: підручник / О. Гирик, 

О.Денис, О. Дубовик, І. Жеребило, А. Зінченко, Н. Реверчук, М. 

Саприкіна, Р. Семів, З. Скринник, К. Телюк; За заг. ред. д-ра економ. 

наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової. - 

К.: УБС НБУ, 2009. – 258 с.  

4. Корпоративна соціальна відповідальність: управлінський аспект: 

монографія / під заг. ред. І. Ю. Бєляєвої, М. А. Ескіндарова. М .: 

КноРус, 2008. 

5. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити 

якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. , К.: 



 

 

 

Розробник       (Балдинюк Олена Дмитрівна) 

Стандарт, 2005. – 302 с. 

6. Лазаренко О. Посібник із КСВ «Базова інформація з корпоративної 

соціальної відповідальності» / О. Лазаренко, Р. Колиско, та ін. – К.: 

Видавництво «Енергія», 2008.  

7. Лазоренко О. «Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: 

експертна думка: Зб. статей та рекомендацій» – К. : Стилос, 2007. 

8. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посіб. 

— К.: Знання, 2005. — 442 с. 

Поточний 

контроль 

Виконання практичних, лабораторних  завдань, модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ 

Нарахування рейтингових балів здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання, систематизованих для кожного з видів робіт та 

представлено на електронній навчальній платформі Moodle УДПУ. 

Студенти, поточні знання яких оцінені на «незадовільно» (0-34 балів), 

вважаються не атестованими і до заліку з дисципліни не 

допускаються. Студенти, які за роботу в семестрі та на заліку набрали 

в сумі 35-59 балів, мають право на перескладання. 

Підсумковий 

контроль 

залік 


