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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Розподіл годин за навчальним

планом
Денна Заочна

Кількість кредитів: 4
Лекції:

24 6
Модулів:1 Практичні заняття:
Загальна кількість годин: 120 - -
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: 2-4

Лабораторні заняття:
-

Семестр: 3-8
Семінарські заняття:

24 6
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 3/1
- самостійна робота: 3/5

Консультації:
- -
Індивідуальні заняття:

Форма підсумкового контролю: залік - -

Мова навчання: українська
Самостійна робота:

48 108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  формування  у  студентів  знань  та
практичних  навичок  впровадження  соціально-відповідальної  поведінки  організації  в
ринковому середовищі її функціонування. 

Метою вивчення дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і вироблення
практичних  навичок  щодо  формування  соціально-відповідальної  та  етичної  поведінки
бізнесу, а також аналізу соціальної звітності підприємств та організацій.

Передумови для вивчення дисципліни «Етика та соціальна відповідальність бізнесу»:
базується  на  вивченні  таких  дисциплін  як  «Економіка  підприємства»,  «Стратегічний
маркетинг» та інших.

Міждисциплінарні  зв’язки.  Деякі  теми  дисципліни  «Соціальна  відповідальність
бізнесу»  тісно  пов’язані  з  такими  предметами  як:  «Підприємництво  та  бізнес-культура»,
«Кадровий менеджмент», «Комунікативний менеджмент» та інших.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати
навчання:

1. Знання:
знання  основних  організаційних  заходів  та  функціональних  механізмів  для

формування стратегії соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі
– отримання комплексу знань про предмет і специфіку етики бізнесу; 
– ознайомлення з основними підходами й концепціями етики бізнесу; 
– ознайомлення з міжнародними принципами етики бізнесу;
2. Уміння:
− визначати  та  критично  осмислювати  забезпечення  соціальної  відповідальності

відповідно до сфери застосування;
− вміти застосувати принципи та норми етикету в діловому спілкуванні; 
− вміти  дотримуватись  етичних  вимог  при  організації  виставок,  ярмарків  та

презентацій;
− аналізувати  практику  соціальної  відповідальності  зарубіжних  компаній  та

визначати доцільні інструменти для імплементації в практику вітчизняних організацій; 



− розробляти,  обґрунтовувати  і  приймати  ефективні  рішення  з  питань  розвитку
соціально-економічних систем та управління суб‘єктами економічної діяльності; 

− формувати та підтримувати суспільно позитивний імідж підприємства;
− визначати  інформаційні  потреби  користувачів  облікової  інформації  в  управлінні

підприємством з урахуванням політики корпоративної соціальної відповідальності, надавати
консультацій  управлінському  персоналу  суб’єкта  господарювання  щодо  облікової
інформації; 

− збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та не фінансові дані для формування
релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

3. Комунікація:
 донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного

досвіду в галузі професійної діяльності;
 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень,

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 
 використання державної мови у професійній діяльності; 
 здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію;
 практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення

результатів наукової праці.
4. Автономність та відповідальність:
- прийняття  рішень  у  складних  і  непередбачуваних  умовах,  що  потребує

застосування нових підходів та прогнозування;
- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного

розвитку команди; 
- безперервний саморозвиток і самовдосконалення;
- здатність до подальшого навчання. 
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1 Етика  бізнесу  як
навчальна  дисципліна.
Історія  та  принципи
ділового етикету

4 2 2 6 2 2 9

2 Сутність  і  структура
процесу  ділового
спілкування.  Форми
ділового спілкування

4 2 2 6 2 2 9

3 Критика  та  її  етичні
аспекти.  Норми  етикету
при організації виставок,
ярмарків

4 2 2 6 2 2 9

4 Організація  презентацій:
норми  етикету.
Національні  особливості
етики бізнесу

4 2 2 6 9

5 Сутність  та  принципи
соціальної
відповідальності
бізнесу.

4 2 2 6

2 2

9

6. Засади  формування  і
розвитку  соціальної
відповідальності бізнесу

4 2 2 6 2 2 9

7 Соціальне
підприємництво  та
соціальна
відповідальність
менеджера

4 2 2 6 2 2 9

8 Соціальні  проекти  та
ініціативи  в  діяльності
організації

4 2 2 6 9

9 Діалог зі стейкхолдерами
як  основний  напрямок
соціальної
відповідальності бізнесу

4 2 2 6 9

10 Стратегія  соціально
відповідальної  поведінки
організації  в  ринковому
середовищі

4 2 2 6 9

11 Зарубіжний  досвід
становлення  соціальної
відповідальності бізнесу

4 2 2 6 9

12 Особливості  формування
соціальної
відповідальності
організацій в
Україні

4 2 2 4 9

Проміжний контроль 2 4
Разом:120 48 24 24 72 12 6 6 112



Тема 1. Етика бізнесу як навчальна дисципліна. Історія та принципи ділового
етикету 

Об’єкт  та  предмет  навчальної  дисципліни  «Етика  бізнесу»,  її  завдання.  Сучасні
погляди на місце етики у бізнесі. Професійні етичні кодекси. Етичні вимоги до менеджера.
Службова етика. Правові, моральні норми. Базування традицій, звичок і звичаїв на ділових
нормах моралі та права. Історія становлення етикету. Різновиди етикету. Сутність та зміст
ділового етикету. Принципи ділового етикету. 

Тема 2. Сутність і структура процесу ділового спілкування. 
Форми  ділового  спілкування  Сприйняття  та  оцінка  партнерами  один  одного.

Психологічна  характеристика  партнера.  Обмін  інформацією  у  спілкуванні.  Вербальні  й
невербальні канали зв’язку. Організація взаємодії ділових партнерів. Критерії культури усної
мови.  Проведення  ділової  бесіди  та  її  аналіз.  Особливості  ведення  ділової  розмови  по
телефону.  Специфіка  роботи  через  перекладача.  Ділове  спілкування  з  журналістами.
Особливості  публічного  виступу  по  радіо  та  на  телебаченні.  Організація  та  проведення
нарад. Виступ на бізнес-зборах. Ведення ділової документації. 

Тема 3. Критика та її етичні аспекти. 
Норми  етикету  при  організації  виставок,  ярмарків  Етичні  порушення  в  процесі

критики, що зустрічаються в діловому житті. Неприємні психологічні наслідки етичних норм
тією особою, котра критикує. Рекомендації для тих, хто критикує, і тих, кого критикують.
Роль  етичної  сторони  критики  в  повсякденному  діловому  житті.  Послаблення  етичних
порушень значущості критичних зауважень. Функції та задачі виставок, ярмарків, вплив на
розвиток  ділових  відносин.  Специфіка  етичних  вимог  до  ділових  стосунків,  що
встановлюються на виставках та ярмарках. Підґрунтя для етичних порушень в ході виставок
і ярмарків, а також супроводжуючих заходів. Специфіка роботи співробітників, які готують
виставку.  Особливості  етичного  характеру  у  взаємостосунках  між  організаторами  та
відвідувачами виставок. Специфіка взаємостосунків із випадковими відвідувачами виставок.
Етичні вимоги до рекламної сторони функціонування виставки. 

Тема 4. Організація презентацій: норми етикету. Національні особливості етики
бізнесу.

Привітання,  представлення,  титулування Роль презентації  в діловому житті.  Етичні
вимоги  до  проведення  презентації.  Можливі  етичні  порушення  в  ході  проведення
презентації. Види презентацій у залежності від поставлених перед ними цілей. Головна мета
презентації.  Можливі помилки під час проведення презентації.  Доцільність гумору під час
виголошення  промови.  Особливості  привітання  залежно  від  статі,  віку,  рангу.  Критерії
відмінностей  пріоритетів  у  привітаннях  і  представленнях  сучасного  ділового  життя.
Фактори,  що  впливають  на  процедуру  привітання,  представлення  й  титулування  в
повсякденній діловій практиці. Титули та титулування. Залежність титулів від ієрархічного
становища в організації.  Основні  труднощі анонімного титулування,  що практикуються у
вітчизняній діловій практиці. Принципи анонімного титулування. Основні тенденції змін у
сучасній системі привітання, представлення та 5 титулування.

Культурні  відмінності  у  міжнародному  бізнесі.  Етикет  національного  прапора.
Національні особливості етики бізнесу в Україні. Етика бізнесу в Європі (Велика Британія,
Франція, Німеччина, Іспанія, Італія). Специфіка етики бізнесу у Північній Америці (США,
Канада). Особливості національного етикету в азійських державах (Китай, Японія, арабський
світ). Національні традиції та їх значення у діловому спілкуванні.

Тема 5. Концептуальні основи соціальної відповідальності бізнесу 

Поняття  відповідальності  в  системі  суспільних  взаємовідносин.  Локус  контролю.
Піраміда А. Керолла. Групи мотивів щодо відповідальності індивіда та суспільної спільноти.
Усвідомлення  відповідальності.  Соціальна  відповідальність  бізнесу:  сутність,  значення  та
складові елементи. Позиції щодо розуміння соціальної відповідальності різними суспільними
групами. Рівні соціальної відповідальності. 



Форми  прояву  та  реалізації  соціальної  відповідальності  бізнесу.  Заходи  реалізації
форм  соціальної  відповідальності  бізнесу.  Соціальна  відповідальність  бізнесу:  соціальне
зобов'язання, соціальне реагування, соціальна чутливість. Фактори впливу на вибір соціально
відповідальної  поведінки  організації.  Переваги  соціально  відповідального  підходу  для
бізнесу. 

Тенденції  соціальної  відповідальності  бізнесу  на  сучасному  етапі.  Передумови
становлення  і  розвитку  соціальної  відповідальності  бізнесу.  „Відкрита”  та  „прихована”
форма соціальної відповідальності. Принципи соціально відповідальної поведінки бізнесу на
сучасному етапі. 

Тема 6. Засади формування і розвитку соціальної відповідальності бізнесу 

Соціальна  політика  держави.  Три  основні  моделі  соціальної  політики  держави:
ліберальна,  корпоративна,  суспільна.  Бісмарківська  та  беверіджська  моделі  соціальної
політики   держави.  Глобалізаційний  підхід  щодо  реалізації  соціальної  політики  держави.
Історична  трансформація  поглядів  на  соціальну  справедливість  у  суспільстві.  Соціальна
справедливість.  Умови  справедливості  розподілу  суспільних  благ.  Чотири  погляди  на
соціальну справедливість: егалітаристська, утилітаристська, роулсіанська, ринкова.

Тема 7. Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність менеджера 

Соціальне  підприємництво.  Соціальна  місія.  Мета  соціального  підприємництва.
Потрійний  результат  діяльності  підприємства  (модель  3Р:  Profit  –  Planet  –  People):
економічна,  соціальна  та  екологічна  ефективність.  Три  основних  підходи  до  визначення
соціального  підприємництва.  Історія  соціального  підприємництва  в  Україні.  Характерні
ознаки соціального підприємництва. Соціальна відповідальність менеджера. Рівні соціальної
відповідальності  менеджера. Кодекс корпоративної поведінки. Стандарти розробки кодексу.
Функції  корпоративних кодексів.  Умови дієвості корпоративних кодексів.  Типовий кодекс
корпоративної поведінки.  

Тема 8. Соціальні проекти та ініціативи в діяльності організації 

Основні  кроки  провадження  у  практику  діяльності  організації  соціально
відповідального підходу. Основні питання,які повинен вирішити менеджер в процесі вибору
напряму соціально відповідальної поведінки організації.  Вибір суспільно корисної справи.
Вибір  ініціативи  для  підтримки  соціально  відповідального  підходу.  Розробка  і  втілення
програми.  Просування  доброчинної  справи.  Основні  інструменти  реалізації  соціальної
ініціативи щодо просування доброчинної справи. Основні переваги для підприємства щодо
просування доброчинної справи. Основні потенційні проблеми при застосуванні ініціативи
«Просування  доброчинної  справи».  Ключові  фактори  успіху  просування  доброчинної
справи.  Доброчинний  маркетинг.  Соціальний  маркетинг.  План  провадження  заходів
соціального  маркетингу.  Філантропія.  Основні  інструменти  реалізації  філантропії.  Проект
реалізації філантропічних заходів. Волонтерська робота. Соціально відповідальні підходи до
ведення бізнесу.  

Тема 9. Діалог зі стейкхолдерами як основний напрямок соціальної
відповідальності бізнесу

Поняття  і  види  стейкхолдерів.  Конфлікти  інтересів  між  стейкхолдерами.  Аналіз
стейкхолдерів.  Основні  завдання  аналізу  стейкхолдерів.  Матриця  стейкхолдерів.  5  етапів
заповнення матриці стейкхолдерів. Карта стейкхолдерів. 4 групи стейкхолдерів. Індикатори
необхідності діалогу зі стейкхолдерами. Ситуації недоцільності діалогу зі стейкхолдерами.
Характеристики стратегічного діалогу зі стейкхолдерами. Принципи стратегічного діалогу зі
стейкхолдерами. Види діалогу зі стейкхолдерами.



Тема 10. Стратегія соціально відповідальної поведінки організації в 
ринковому середовищі  

Концепції  побудови  стратегії  соціально  відповідальної  поведінки  організації  в
ринковому  середовищі.  Чотири  моделі  поведінки  організації  щодо  соціальної
відповідальності.  Класична  концепція  побудови  стратегії  соціальної  відповідальності
бізнесу.  “Залізний  закон  відповідальності”.  Філософія  загального  управління  якістю.
Фундаментальні концепції соціальної відповідальності бізнесу. 

Етика поведінки організації.  Чотири сучасні  етичні  концепції  бізнесу:  утилітаризм,
дотримання прав людини, справедливості і нова модель бізнесу. Складові етики поведінки
організації  в  ринковому  середовищі  її  функціонування.  4  базових  інструменти  реалізації
етики відносин зі споживачами. 

Причини  недотримання  вимог  етичних  принципів  ведення  бізнесу.  Інструменти
підвищення рівня етичності  поведінки організації.  Імідж організації  як базова компонента
соціально  відповідальної  поведінки  організації.  Вимоги  позитивного  іміджу  організації.
Процес формування іміджу включає три етапи. Методика    формування іміджу організації.  

Тема 11.Зарубіжний досвід становлення соціальної відповідальності бізнесу 

Міжнародні  організації  у  сфері  соціальної  відповідальності  бізнесу.  Глобальний
договір ООН. Глобальний договір ООН. Мережа Глобального договору. Реалізація соціально
відповідальної  поведінки  держави  за  новою  концепцією  сталого  розвитку.  Міжнародні
стандарти  соціальної  відповідальності  як  домінанти  формування  і  розвитку  соціальної
відповідальності  бізнесу.  Міжнародна  організація  праці.  Міжнародна  організація
стандартизації.  Інституційні  стимули  застосування  соціально  відповідальної  поведінки
організацій на міжнародній арені. 

Інституційні обмеження розповсюдження інформації та реклами.  

Тема 12.Особливості формування соціальної відповідальності організацій в 
Україні 

Тенденції формування соціальної відповідальності організацій в Україні. Стратегічні
напрями  розвитку  ефективної  системи  соціальної  відповідальності  в  Україні.  Напрями
розвитку соціальної відповідальності  в контексті подолання системної кризи. Національна
концепція соціальної відповідальності бізнесу. 

Принципи  національної  концепції  соціальної  відповідальності  бізнесу.  Завданнями
національної  концепції  соціальної  відповідальності  бізнесу.  Стандарти  соціальної
відповідальності  бізнесу.  Сфери  реалізації  соціальної  відповідальності  бізнесу  в  Україні.
Соціальні інвестиції.  

5.2. Тематика семінарських занять.

Тема 1. Етика бізнесу як навчальна дисципліна. Історія та принципи ділового етикету.
Тема  2.  Сутність  і  структура  процесу  ділового  спілкування.  Форми  ділового

спілкування.
Тема  3.  Критика  та  її  етичні  аспекти.  Норми  етикету  при  організації  виставок,

ярмарків.
Тема  4.  Організація  презентацій:  норми  етикету.  Національні  особливості  етики

бізнесу.
Тема 5. Концептуальні основи соціальної відповідальності бізнесу.
Тема 6. Засади формування і розвитку соціальної відповідальності бізнесу.
Тема 7. Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність менеджера.
Тема 8. Соціальні проекти та ініціативи в діяльності організації.



Тема 9. Діалог зі стейкхолдерами як основний напрямок соціальної відповідальності
бізнесу.
Тема  10.  Стратегія  соціально  відповідальної  поведінки  організації  в  ринковому
середовищі.  
Тема 11. Зарубіжний досвід становлення соціальної відповідальності бізнесу.
Тема 12. Особливості формування соціальної відповідальності організацій в Україні. 

5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Загальний  обсяг  СРС  з  дисципліни  «Етика  та  соціальна  відповідальність  бізнесу»

становить 48 год. для  студентів денної форми навчання та 108 годин для студентів заочної
форми навчання.

Основні  види  самостійної  роботи,  які  запропоновані  студентам  для  засвоєння
теоретичних знань з дисципліни «Етика та соціальна відповідальність бізнесу»:

 опрацювання  теоретичних  основ  прослуханого  лекційного  матеріалу  з
використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;

 підготовка до семінарських занять; 
 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;
  розгляд управлінських ситуацій;
 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю.

Розподіл годин на виконання СРС
№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання
1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 20
2. Підготовка до семінарських занять 10 20
3. Підготовка  до  модульного  (проміжного)

контролю
2 4

4. Опрацювання  тем,  винесених  на  самостійну
підготовку,  в  тому  числі  конспектування  за
заданим планом та анотування наукових статей

20 24

5. Підготовка рефератів (доповідей) 20 20
6. Розгляд ситуацій 10 20

72 108

Завдання  для   індивідуальної  самостійної  роботи студентів,  що  навчаються  на
денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених
до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у
здобувач  освіти  може  запропонувати  свою  тему  у  відповідності  до  особистих  науково-
дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати
декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс.

Окрім  цього  замість  написання  реферату  можуть  бути  зараховано  прослуховування
курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та
інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу.

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1.  Форми  поточного  контролю:  усне  опитування,  перевірка  завдань  індивідуальної
самостійної роботи
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота
6.3. Форми підсумкового контролю: залік
6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни



6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Ноутбук, проєктор.

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
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НТУУ „КПІ”, 2013.  275 с. 
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