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Рівень ВО Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

Міжнародні економічні відносини/ 

Міжнародний бізнес 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 3 курс, 5 семестр, односеместровий 

Семестровий контроль Залік  

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 150 (28/26), 5 кредитів 

Мова викладання Українська або англійська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Міжнародних економічних відносин та 

управління проєктами 

Автор дисципліни Кандидат економічних наук, доцент 

Ірина Василівна Кицюк 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання основ економічної теорії, міжнародних економічних 

відносин, міжнародного бізнесу. 

Що буде вивчатися Поняття етики та соціальної відповідальності в міжнародному 

бізнесі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

В економічно розвинених країнах світу набула поширення 

корпоративна соціальна відповідальність, що стосується 

компаній, які беруть на себе відповідальність за власний вплив 

на суспільство. Зокрема, у світовій практиці існує низка 

факторів, що впливають на зростання кількості компаній, які 

впроваджують концепцію корпоративної соціальної 

відповідальност у свою діяльність, а також дотримуються 

корпоративної етики: бажання зайняти гідну нішу на ринку, 

досягнення конкретного ефекту, уникнення певних ризиків, а 

також посилення конкурентного тиску, що стосується добрих 

практик корпоративної соціальної відповідальності або ж 

посилення регулювання, чи саморегулювання у конкретній 

галузі щодо корпоративної соціальної відповідальності. Тому 

вивчення корпоративної етики та соціальної відповідальності 

компанії є корисним та цікавим. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Освоїти сутність, особливості формування та розвитку 

корпоративної етики та соціальної відповідальності як 

національних, так і міжнародних компаній. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

Компетентно здійснювати процес впровадження, а також 

забезпечувати розвиток корпоративної етики і соціальної 

відповідальності компанії. 
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