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Вступ 

Навчальна програма дисципліни “Соціальна відповідальність” 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів 

другого рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-

методологічні, методичні та організаційно-економічні аспекти формування і 

розвитку соціальної відповідальності. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

ІІ рік навчання, ІІІ семестр 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Соціальна відповідальність як засаднича 

стратегія взаємодії держави, бізнесу, суспільства, людини  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Формування ефективного розвитку 

соціальної відповідальності  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування у студентів фундаментальних знань теорії та 

практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів 

соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав людини в 

умовах інтеграції концепції стійкого розвитку і набуття ними відповідних 

професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-

відповідальної поведінки.  

Завдання: вивчення теоретичних положень і практики взаємодії 

держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності 

як умови стійкого розвитку суспільства; визначення можливостей 

використання зарубіжного досвіду та аналіз можливостей використання 

елементів зарубіжних моделей соціальної відповідальності в національній 

економіці; формування розуміння значення соціальної відповідальності 

держави, бізнесу, суспільства та людини; аналіз ролі держави в забезпеченні 

практики ефективної системи соціальної відповідальності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КЗП.04  здатність організовувати та реалізувати науково-дослідницьку 

роботу в соціальній сфері 

КЗП.03 -уміння користуватися сучасними 

інформаційнокомунікаційними засобами задля створення та  реалізації 

соціальних проектів у галузі соціальної роботи; 

КСП.05  здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, презентації наукових 

доробок та ідей, володіння науковим стилем викладу матеріалу наукового 

дослідження; 



 

 

КСП.08  здатність використовувати професійно-профільовані знання в 

реалізації програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп 

клієнтів. 

Програмні результати навчання: 

− формувати механізм управління корпоративною соціальною 

відповідальністю;  

− організовувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом 

на засадах соціальної відповідальності;  

− формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями 

на засадах корпоративної соціальної відповідальності;  

− визначати напрями активізації індивідуальної та колективної 

екологічної відповідальності;  

− посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного 

розвитку через соціальне партнерство;  

− здійснювати моніторинг корпоративної соціальної 

відповідальності;  

− оцінювати ефективність корпоративної соціальної 

відповідальності;  

−  розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник 

підвищення конкурентоспроможності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, що становить 

5 кредити ЄКТС. 

Зміст навчальної дисципліни 

 

 Змістовий модуль 1. Соціальна відповідальність як засаднича 

стратегія взаємодії держави, бізнесу, суспільства, людини  

Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку  

Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства 

Тема 3. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною 

соціальною відповідальністю 

Тема 4. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах 

соціальної відповідальності 

Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах 

соціальної відповідальності 

 

 Змістовий модуль 2. Формування ефективного розвитку соціальної 

відповідальності  

Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності 

Тема 7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 

відповідальності 

Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності 

Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності 

Тема 10. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання   Іспит  

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

При вивченні дисципліни застосовується поточний та підсумковий 

контроль, а саме: 

- опитування, діалоговий режим роботи;  

- участь у дискусіях на практичних заняттях; 

- контрольно-реферативні письмові роботи;  

- перевірка конспектування першоджерел та літератури;  

http://isotc.iso.org/

