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Опис навчальної дисципліни
Формування системи знань з особливостей сучасного
корпоративного управління та практичних навичок щодо
впровадження відповідних заходів, у тому числі, заходів з
соціальної відповідальності суб’єктів міжнародного бізнесу
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття
20 год., самостійна робота 54 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; обговорення
матеріалу занять; виконання практичних навчальних завдань;
доповіді з рефератами, ессе та їх обговорення; тестування;
поточна модульна робота.
Підсумковий контроль: екзамен

Базові знання
Мова викладання

Наявність знань з міжнародних економічих відносин,
міжнародного
бізнесу,
міжнародної
бізнес-статистики,
економічного аналізу у міжнародному бізнесі.
Українська, англійська, російська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Застосовувати демократичні принципи у Здатність реалізувати свої права і
економічному
житті,
розвиваючи обов'язки
як
члена
суспільства,
відносини
взаємодопомоги,
особистої усвідомлювати цінності громадянського
відповідальності, рівності, справедливості, (вільного демократичного) суспільства та
солідарності, та використовуючи переваги необхідність його сталого розвитку,
кооперації праці для забезпечення спільних верховенства права, прав і свобод
потреб і інтересів (РН 26)
людини і громадянина в Україні (ЗК 1).
Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення
суспільства
на
основі
розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя (ЗК 2).
Здатність
усвідомлювати
цінності
взаємодопомоги,
особистої
відповідальності,
рівності,
справедливості, солідарності, спільної
праці відповідно до загальних цілей і
потреб, мотивації у взаємній підтримці;
застосовувати демократичні принципи у
економічному житті (ЗК 13)
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Соціальна відповідальність як суспільно-економічний феномен
Тема 1. Сутність та Відвідування
занять; Підготувати тези за наступною
поняття
захист
домашнього тематикою:
корпоративного
завдання;
обговорення 1.
Соціальна відповідальність як

Назва теми

Види робіт

управління

матеріалу
виконання
завдань;
самостійної
тестування

занять;
навчальних
завдання
роботи;

Тема 2.
Корпоративна
соціальна
відповідальність в
системі
корпоративного
управління

Відвідування
занять;
захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Тема 3. Концепція
сталого розвитку і
корпоративна
соціальна
відповідальність

Відвідування
занять;
захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Тема 4. Становлення
і розвиток концепції
корпоративної
соціальної
відповідальності

Відвідування
занять;
захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
складова сучасної моделі бізнесу.
2.
Формування концепції
соціальної відповідальності у
бізнесі.
3.
Основні періоди становлення
ідеї соціальної відповідальності
бізнесу.
4.
Основні критерії соціальної
відповідального бізнесу.
5.
Модель
соціальної
відповідальності країн БРІКС.
6.
Модель
соціальної
відповідальності країн СНД.
Підготувати доповіді за наступною
тематикою:
1.
Міжнародне законодавство
щодо соціальної відповідальності.
2.
Екологічні аспекти
корпоративної соціальної
відповідальності.
3.
Міжнародні документи щодо
навколишнього середовища та
стандарти екологічного
менеджменту.
4.
Міжнародне і вітчизняне
законодавство щодо охорони
навколишнього середовища.
Підготувати ессе за наступною
тематикою:
1.
Основні підходи до
корпоративної соціальної
відповідальності: ринковий, з
позиції державного регулювання,
корпоративної совісті,
«зацікавлених осіб».
2.
Рівні КСВ компанії.
Визначати та представити
механізми й інструменти реалізації
соціальної політики компанії за
наступними напрямками:
1.
Внутрішні
і
зовнішні

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
завдань;
завдання комунікації
компанії
з
самостійної
роботи; корпоративної
соціальної
тестування.
відповідальності.
Поточна модульна робота 2.
Залучення
власників,
акціонерів та інвесторів компанії у
процес визначення її соціальної
відповідальності.
3.
Програми КСВ для компаній
малого та середнього бізнесу.
(перелік
компаній
надається
викладачем).
Модуль 2. Управління підприємством на засадах корпоративної соціальної
відповідальності
Тема
5.
Моделі Відвідування
занять; Підготувати доповіді за наступною
соціальної
захист
домашнього тематикою:
відповідальності
завдання;
обговорення 1.
Типи корпоративних
матеріалу
занять; соціальних ініціатив
виконання
навчальних 2.
Фундаментальні
практики
завдань;
завдання соціальної відповідальності.
самостійної
роботи; 3.
Основні теми соціальної
тестування
відповідальності
Тема 6. Нефінансова Відвідування
занять; Проаналізувати нефінансову
звітність
захист
домашнього звітність компанії.
завдання;
обговорення (перелік компаній надається
матеріалу
занять; викладачем).
виконання
навчальних
завдань;
завдання Підготувати ессе за наступною
самостійної
роботи; тематикою:
тестування
1.
Нефінансова/соціальна
звітність комерційної організації.
2.
Оприлюднення не
фінансового звіту як відправна
точка комунікації про СВБ.
3.
Переваги нефінансової
звітності.
4.
Ризики
нефінансової
звітності.
5.
Соціальний аудит
Тема 7. Соціальні Відвідування
занять; Для наданої викладачем компанії
програми та проекти захист
домашнього підготувати рекомендації за
завдання;
обговорення напрямками :
Назва теми

Види робіт

Назва теми

Види робіт
матеріалу
виконання
завдань;
самостійної
тестування

Тема 8. Стандарти,
рейтинги та оцінка
ефективності
соціальновідповідальних
компаній

занять;
навчальних
завдання
роботи;

Відвідування
занять;
захист
домашнього
завдання;
обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування;
Поточна модульна робота

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
1.
Поліпшення програм
соціальної відповідальності:
основні дії компанії
2.
Благодійництво, спонсорство
та меценатство. Грантери і донори.
3.
Проект і спонсорський пакет.
Підготувати ессе за наступною
тематикою:
1.
Вплив міжнародних
стандартів і національної політики
на розвиток соціальної
відповідальності.
2.
“Глобальний Договір” ООН.
3.
Організації економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР).
4.
Всесвітня рада бізнесу зі
сталого розвитку (WBCSD).
5.
Принципи ООН з соціальної
відповідальності інвесторів (PRI).
6.
Глобальна
ініціатива
зі
звітності (ГІЗ) (GRI).
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від
можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання
поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі

(Moodle) за погодженням із провідним викладачем.

Політика
зарахування
результатів
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

неформальної

освіти:

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне
оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (5 балів); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять (3
бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної
30
роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота (10
балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (5 балів); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять (3
бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної
30
роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота (10
балів)
Поточне оцінювання
60
Екзамен
40
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Оцінка за
Сума балів за всі види
шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
35-59
FX
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
0-34
F
вивченням навчальної дисципліни

