
Контрольна робота №1 

Варіант 1 

1. Які основні міжнародні стандарти лежать в основі поняття соціальної 

відповідальності? 

2. Розкрийте сутність соціальної відповідальності як фактору стійкого розвитку. 

3. Виділіть основні групи заінтересованих сторін на підприємстві. 

Варіант 2 

1. Назвіть основні параметри корпоративної соціальної відповідальності. 

2. Як впливає втілення концепції соціальної відповідальності на підприємстві 

на умови праці найманих співробітників? 

3. З чого складається бюджет програми соціальної відповідальності? 

Варіант 3 

1. Визначте принципи взаємовигідного співробітництва. 

2. Основні положення Концепція Національної стратегії соціальної 

відповідальності бізнесу в Україні. 

3. Дайте характеристику ключовим індикаторам поточного становища 

корпоративної соціальної відповідальності. 

Варіант 4 

1. Чому соціальні чинники так потужно впливають на економічну діяльність 

підприємства? 

2. Дайте характеристику міжнародним стандартам із навколишньо- го 

середовища. 

3. Чим пояснюється позитивний вплив втілення програм соціально- го 

інвестування на соціально відповідальному підприємстві? 

Варіант 5 

1. Проаналізуйте поняття соціального партнерства. 

2. Як максимізувати корисність найманих працівників, втілюючи соціальну 

відповідальність на підприємстві? 

3. Як використовується досвід світових компаній з соціальної відповідальності 

в Україні? 

 



Варіант 6 

1. В чому полягає дія механізму взаємодії держави та бізнесу? 

2. Дайте характеристику основному міжнародному стандарту, що визначає 

правила і принципи роботи зі стейкхолдерами. 

3. Наскільки ризикованими є довгострокові інвестиції в соціально- економічні 

проекти прилеглих територій? 

Варіант 7 

1. . В чому полягає соціально відповідальне громадянство? 

2. Поясніть виникнення економічного ефекту від партнерських від- носин між 

роботодавцями та найманими працівниками. 

3. Яким чином соціальна відповідальність корпорації управляє ризиками? 

Варіант 8 

1. Сформулюйте економічну, соціальну та екологічну складові сталого 

розвитку. 

2. Що, по-вашому, означає поняття "соціально відповідальний роботодавець"? 

3. Дайте характеристику організаційним та нормативним умовам розвитку 

соціальної відповідальності в Україні. 

Варіант 9 

1. Які основні міжнародні стандарти лежать в основі поняття соціальної 

відповідальності? 

2. Дайте характеристику стандартам екологічного менеджменту. 

3. В чому полягає відповідальність перед співробітниками? 

Варіант 10 

1. Що дає конкретній особі стале соціальне зростання? 

2. За допомогою яких засобів наочно відображаються різні відно- сини зі 

стейкхолдерами? 

3. З чого складається бюджет програми соціальної відповідаль-ності? 

Варіант 11 

1. Проаналізуйте взаємодію підприємства з закордонними партне- рами на 

засадах соціальної відповідальності. 



2. Основні положення Водного кодексу України. 14. Основні положення 

Лісового кодексу України. 

3. Проаналізуйте внутрішній контекст розвитку соціальної відпові- дальності в 

Україні. 

Варіант 12 

1. Чому у концепції сталого розвитку такою важливою є екологічна складова? 

2.  Наведіть приклади с поясненнями щодо економічних прояв екологічних 

проблем 

3. Наведіть основні індикатори оцінювання соціальної відповідаль- ності. 

Варіант 13 

1. Проаналізуйте поняття соціального партнерства. 

2. Наведіть індикатори необхідності діалогу зі стейкхолдерами. 

3. Наведіть ефективні форми взаємодії із зацікавленими сторона- ми й групами 

впливу. 

Варіант 14 

1. В чому полягає реалізація соціальної відповідальності держави? 

2. Поясніть поняття легітимності форм власності . 

3. Дайте характеристику проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція 

Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні. 

Варіант 15 

1. . В чому полягає реалізація соціальної відповідальності бізнесу? 

2. Як пов’язані між собою соціальна відповідальність та захист довкілля? 

3. Дайте характеристику волонтерським проектам та оцініть їх ефективність. 

Варіант 16 

1. На яких принципах створюється система оптимального розподілу 

функціональних обов’язків, прав і відповідальності на соціально відпо- 

відальному підприємстві? 

2. Чому соціальна відповідальність є засобом підвищення ефек- тивності 

управління? 

3. Дайте характеристику системі управління та оцінки Лондонської 

бенчмаркетінгової групи (LBG). 



 

Варіант 17 

1. Виділіть основні групи заінтересованих сторін на підприємстві. 

2. З чого складається відповідальність за збереження довкілля? 

3. Наведіть відмінність оцінювання ефективності соціальної відповідальності 

від оцінювання ефективності фінансових проектів та інвестування. 

Варіант 18 

1. Визначте поняття сталого розвитку. 

2. Які основні принципи охорони навколишнього природного середовища ви 

знаєте? 

3. .Визначте розвиток можливостей та компетенцій бізнес-орга- нізацій для 

підтримки їх у реалізації соціальної відповідальності. 

Варіант 19 

1. Чому соціальні чинники так потужно впливають на економічну діяльність 

підприємства? 

2. Визначить основні принципи і напрямки соціальної відповідаль- ності у 

сфері захисту довкілля. 

3. В чому в цілому полягає значення оцінювання ефективності соціальної 

відповідальності? 

Варіант 20 

1. Визначте історичні аспекти соціальної відповідальності в світі та Україні. 

2. . Наведіть основні програми з контролю забруднення та захисту довкілля. 

3. Визначте основні напрями корпоративної соціальної відповідаль- ності. 

Варіант 21 

1. Означте принципи концепції сталого розвитку. 

2. Наведіть принципи, за якими формується державна соціально- екологічно-

економічна політика. 

3. В чому полягають мета і завдання Концепції Національної стра- тегії 

соціальної відповідальності бізнесу в Україні? 

 

 



Варіант 22 

1. Сформулюйте основні проблеми реалізації соціальної відпові- дальності 

держави в Україні. 

2. Чи відписує принципам соціальної відповідальності втручання влади в 

діяльність компаній? 

3. Дайте характеристику ключовим індикаторам поточного становища 

корпоративної соціальної відповідальності. 

Варіант 23 

1. В чому полягає дія механізму взаємодії бізнесу та суспільства? 

2. Перечисліть основні завдання аналізу стейкхолдерів. 

3. . Визначте принципи взаємовигідного співробітництва. 

Варіант 24 

1. В чому полягає дія механізму взаємодії держави та суспіль- ства? 

2. Наведіть алгоритм моніторингу корпоративної соціальної відпові- дальності. 

3. Наведіть основні терміни і поняття, що використовуються у Кон- цепції 

Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні. 

 


