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Назва  дисципліни:  «Корпоративна соціальна відповідальність» Семестр: 5  

Спеціальність (спеціалізація): 054 - Соціологія     Загальна кількість годин - 120 

(кредитів ЄКТС - 4); в тому числі аудиторні години – 16 год. лекцій, 32 год. сем. занять 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: дисципліна передбачає формування у студентів 

базових знань стосовно теорії  та  практики  корпоративної  соціальної  відповідальності 

(КСВ) і набуття ними відповідних  професійних компетенцій, що забезпечують формування 

соціально-відповідальної поведінки не лише у сфері управління та бізнесу, але в  сучасному 

суспільстві загалом. Студенти повинні чітко уявляти місце та призначення корпоративної 

соціальної відповідальності в системі соціального управління та соціального знання; 

розглянути  основні концептуальні поняття, теорії та парадигми, якими оперує 

корпоративна соціальна відповідальність; розрізняти механізми та соціальні технології 

щодо реалізації морально-етичних цінностей в економічній та управлінській практиках; 

продемонструвати навички реалізації соціальних проектів у вимірі соціально-

відповідального осмислення принципів провадження сучасного бізнесу і менеджменту.  

 

Результати навчання:  

знати: предметне поле дисципліни «Корпоративна соціальна 

відповідальність»;загальні  поняття  та  підходи  до  формування  принципів корпоративної 

соціальної відповідальності;концепції,  моделі  та  рівні корпоративної соціальної 

відповідальності; особливості    корпоративної    соціальної    відповідальності у  різних  

типах корпоративної культури; нормативно-правові та етичні  засади  розвитку  

корпоративної  соціальної  відповідальності  у світовій практиці та в Україні;критерії, 

показники та методики оцінювання корпоративної соціальної відповідальності; місце  

корпоративної  соціальної  відповідальності  в  управлінні  організацією та соціальним 

підприємництвом;   сутність,   складові   та   пріоритети   розвитку   корпоративної   

соціально   відповідальної   політики  управління   персоналом;     екологічні   аспекти   

корпоративної   соціальної   відповідальності   та   їх  нормативно-правове   регулювання у 

соціальному партнерстві.        

вміти: збирати й аналізувати інформацію з корпоративної соціальної 

відповідальності для прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку 

організації; здійснювати моніторинг корпоративної соціальної відповідальності:оцінювати 

ефективність корпоративної соціальної відповідальності; формувати ефективні стратегії 

взаємодії роботодавців з персоналом та усіх зацікавлених сторін на засадах соціальної 

відповідальності та партнерства; розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних 

професій; опрацьовувати різноманітні джерела інформації щодо КСВ, формувати власну 

точку зору, робити висновки та приймати виважені рішення в умовах соціального діалогу та 

партнерства. 

 

 

Форма  звітності: залік                                                   

Мова вивчення: українська  

   

Робоча  програма  дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/course/korporatyvna-sotsialna-

vidpovidalnist 

 


