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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Проблема соціальної відповідальності розглядається сьогодні в усіх 

сферах людського буття, зокрема економічній, політичній, правовій, 

екологічній та психологічній. Усвідомлення та розуміння значення 

соціальної відповідальності кожним індивідом є вельми важливим для 

елементарного виживання людства. Багато катастроф, аварій, катаклізмів 

можна уникнути шляхом правильного розуміння соціальної 

відповідальності. Особливо це стосується інженерно-технічних працівників, 

які створюють інфраструктуру для підвищення якості життя людства. 

Етична поведінка інженера в сучасних організаціях зумовлюється 

наявністю у представників цієї професії таких особливих якостей як 

відповідальність, чесність, неупередженість, справедливість, окрім того, 

вона має здійснюватись на користь здоров’я, безпеки та благополуччя 

людства. Інженери повинні працювати згідно стандартів професійної етики, 

яка вимагає дотримання принципів етичних норм, особливо при здійсненні 

нових відкриттів та впровадженні нових технологій. Саме тому актуальним 

напрямком професійної підготовки сучасних інженерів виступає вивчення 

дисципліни «Соціальна відповідальність в інженерії».  

І.1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, 

ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Основною метою дисципліни «Соціальна відповідальність в 

інженерії» є формування у майбутніх інженерів базових знань з теорії і 

практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), особистісної 

відповідальності та соціальної відповідальності у межах професійної 

діяльності, а також набуття ними відповідних професійних компетенцій, що 

забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. 

Предмет вивчення дисципліни – етико-психологічні закономірності 

інженерної діяльності, а також умови формування соціальної 

відповідальності інженерно-технічних працівників сучасних підприємств 

та організацій.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття майбутніми 

інженерами відповідних компетенцій, зокрема вони повинні: 

Знати:  

 концептуальні основи соціальної відповідальності; 

 концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності;  

 зміст Глобального договору ООН; 

 місце корпоративної соціальної відповідальності в діяльності 

організації; 

 етико-психологічні  засади соціально-відповідальних відносин з 

працівниками; 

 структуру та зміст відповідальності інженера як особистості; 

 етичне підґрунтя відповідальності у професіях «людина-техніка»; 
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 специфіку соціальної відповідальності особистості на інженерних 

посадах; 

 зміст етичних кодексів інженерів за фахом. 

Уміти:  

 спираючись на стандарти Міжнародної організації праці, 

Європейського Союзу і національного законодавства забезпечувати 

дотримання принципів Глобального договору у сфері праці (принципи 3, 4, 

5 і 6) ;  

 узагальнювати матеріали аналізу для формування пропозицій щодо 

удосконалення програм КСВ; 

 застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських 

рішень; 

 збирати й оцінювати інформацію з КСВ для прийняття рішень і 

формування пропозицій до програм розвитку організації; 

 розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних професій; 

 готувати необхідну інженерно-технічну документацію для 

формування інформаційних звітів організацій з КСВ; 

 розв’язувати етичні дилеми, які стосуються складних і суперечливих 

проблем виробництва, організації та глобальної безпеки людства. 

 критично мислити, мати здатність відстоювати свою позицію, бути 

неупередженими; 

 працювати самостійно та в команді, відповідально й ефективно 

комунікувати, знаходити компроміси. 

 прогнозувати та усвідомлювати вплив наслідків будь-яких своїх дій та 

рішень на благополуччя людства й оточуюче середовище. 

 швидко знаходити оптимальне рішення в критичних ситуаціях та 

нести за це відповідальність. 

Міждисциплінарні зв‘язки. Дисципліна «Соціальна відповідальність 

в інженерії» ґрунтується на вивченні таких дисциплін як «Економічна 

теорія», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Правознавство», 

«Філософія», «Соціологія», «Етика», «Психологія», «Інженерна 

психологія», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Основи 

екології», «Ділова іноземні мова». 

І.2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  

Розділ 1. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО 

 

Тема 1.1. Концептуальні засади розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності 

Еволюція концепції соціальної відповідальності. Аргументи на користь 

соціальної відповідальності. Аргументи опонентів соціальної 

відповідальності. Рівні соціальної відповідальності. Структура соціальної 

відповідальності. 

Зміст та структура корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). 

Основні підходи до КСВ: ринковий підхід; підхід з позиції державного 

регулювання; підхід з позиції “корпоративної совісті”; підхід з позиції 

“групи заінтересованих осіб”. Моделі КСВ. Оцінювання КСВ. Рейтинги 

КСВ. 

Міжнародні ініціативи з КСВ у контексті сталого розвитку суспільства 

та стандарти КСВ. Глобальний договір ООН. 

Становлення КСВ в Україні та перешкоди поширення концепції.  

Проект Національного стандарту "Системи управління в галузі 

соціальної відповідальності. Вимоги". 

 

Тема 1.2. Місце корпоративної соціальної відповідальності 

в діяльності організації 

Корпоративна соціальна відповідальність як стратегія діяльності, 

система конкурентних переваг та інструмент стійкого розвитку організації.  

Етичний кодекс – основа КСВ-концепції в організації. Етична і  

громадянська відповідальність організації.  

Екологічні аспекти КСВ. Актуальність екологічної відповідальності 

організацій. Програми з контролю забруднення та захисту довкілля, 

збереження природних ресурсів, дотримання екологічних стандартів тощо. 

Стандарти екологічного менеджменту. Міжнародний та український досвід 

впровадження принципів екологічної відповідальності організацій.  

Побудова системи внутрішніх та зовнішніх комунікацій на основі КСВ. 

Соціальний діалог із заінтересованими сторонами.  

Зміст діяльності з корпоративної соціальної відповідальності та статус 

менеджера з КСВ.  

 

Тема 1.3. Етико-психологічні  засади соціально-відповідальних відносин 

з працівниками  

Формування соціально-відповідальних відносин з працівниками. 

Причини підвищення уваги до етико-психологічних проблем, що виникають 

у людей на робочому місці.  
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Складності здійснення правильних вчинків на робочому місці. 

Психологічні причини нехтування людьми загально прийнятними 

моральними стандартами під час виконання службових обов’язків.  

Приймання на роботу і звільнення з роботи. Заробітна плата й умови 

праці. Приватне життя і життя організації. Обов’язки працівників 

організації. Секретність та шпіонаж. Чесність та звіти про видатки. 

Формування відносин з працівниками на засадах КСВ. 

Заходи і методи щодо підвищення етичності керівників і працівників. 

“Карти етики”. Комітети з етики. Соціальні ревізії. Навчання етичної 

поведінки. Етична експертиза.  

 

 

Розділ 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЯК ОСОБИСТІСНА ЯКІСТЬ ІНЖЕНЕРА 

 

Тема 2.1. Відповідальність як інтегральна особистісна характеристика 

Поняття «відповідальності» у культурно-історичному та 

психологічному аспектах. Свобода та відповідальність. Поняття норми та 

відповідальності. Сумління як внутрішня інстанція відповідальності. 

Методологічні засади цілісного вивчення відповідальності та її виявів у 

поведінці людини. Теорії відповідальності: позитивістська (природнича) 

парадигма; гуманістична парадигма; теологічна (духовна) парадигма. 

Проблема типології відповідальності у професійній діяльності. Духовна 

відповідальність особистості. Інтегральна відповідальність – потреба. 

Виокремлена (вибіркова) відповідальність. Прагматична відповідальність. 

Невротична відповідальність. Псевдовідповідальність. Безвідповідальність 

особистості та її різновиди. 

Функціонально-структурна модель відповідальної поведінки 

особистості. 

 

Тема 2.2. Структура та зміст відповідальності інженера  

як особистості 

Місце відповідальності в професійно обумовленій структурі 

особистості. Визначення поняття «інженер». Об’єкт, суб’єкт та вектор 

відповідальності інженера. Когнітивна, емоційно-мотиваційна та 

поведінкова складові відповідальності інженера. Мотиви відповідальної 

поведінки (суспільні, самоствердження, прагматичні, самореалізації, 

самопізнання, егоїстичного самоствердження, неспецифічні, спілкування, 

виховання інших, духовні).  

Суперечність індивідуальної та корпоративної відповідальності: 

феномен «дифузії відповідальності». Міра індивідуальної відповідальності 

у колективній відповідальності.  
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Змістова характеристика юридичної, морально-етичної та соціальної 

відповідальності у професії інженера.  

Критерії оцінки рівня відповідальності інженера як особистості. Рівні 

та чинники відповідальної поведінки. 

 

Тема 2.3. Етика відповідальності у професіях «людина-техніка» 

Моральна відповідальність як центральна етична категорія. Внутрішня 

відповідальність як головний критерій оцінки рівня моральної зрілості 

особистості.  

Етика відповідальності як удосконалена етика цінностей (аксіологічний 

аспект відповідальності). Етика майбутнього як етика знання та науки. 

Відповідальність як принципова інтегральна цінність та критерій 

успішності інженера у системах «людина-техніка».  

Відповідальна поведінка інженера як особистості. Мотиви 

відповідальної поведінки інженера. Суб’єктні прояви особистості інженера 

у відповідальній поведінці в системах «людина-техніка». Чинники 

безвідповідальної поведінки інженерів. 

Типи та рівні розвитку відповідальної поведінки особистості. Вивчення 

відповідальної поведінки методом цілісного аналізу життєдіяльності 

суб’єкта (М.В.Савчин). 

 

 

Розділ 3. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНЖЕНЕРА  

У МЕЖАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 3.1. Соціальна відповідальність інженера 

Специфіка соціальної відповідальності у професійно-інженерній 

діяльності. Приклади та аналіз наслідків безвідповідальних інженерних 

рішень (Титанік, Бхопал, Чорнобиль, British Petroleum, Ajkai Timfoldgyar Zrt 

та ін.).  

Особливості усвідомлення понять «відповідальність» та «соціальна 

відповідальність» майбутніми інженерами. Відмінності у розумінні поняття 

«соціальна відповідальність» в студентів технічного університету та 

інженерів, які вже працюють. Культурна детермінованість розуміння 

соціальної відповідальності. 

Зовнішні та внутрішні чинники формування соціальної 

відповідальності інженера. Науково-технічний та матеріально-економічний 

чинники як основа соціальної відповідальності у межах професійно-

інженерної діяльності. 

Вплив соціально-демографічних чинників на рівень соціальної 

відповідальності майбутніх інженерів. 
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Тема 3.2. Специфіка соціальної відповідальності особистості 

на посаді інженера 

Характеристика різних сфер діяльності інженера.  

Класифікація інженерних посад: інженер автоматизованих систем 

управління виробництвом, інженер з комплектування обладнання, інженер-

метролог, інженер-механік з автоматизації виробничих процесів, інженер з 

настроювання й тестування, інженер з науково-технічної інформації, 

інженер з організації й нормування праці, інженер з організації управління 

виробництвом, інженер з охорони навколишнього середовища, інженер з 

охорони праці, інженер з патентної й винахідницької роботи, інженер з 

підготовки виробництва, інженер з ремонту, інженер якості, інженер-

дослідник, інженер-електрик, інженер-конструктор, інженер-програміст, 

інженер-технолог та ін. 

Специфіка соціальної відповідальності інженерів, що працюють на 

різних посадах.  

Психологічна характеристика інженерів різних спеціальностей.  

 

Тема 3.3. Етичні кодекси інженерів 

Права людини і трудові практики. Об’єктивна необхідність виникнення 

етичних кодексів в інженерній практиці. Етичні кодекси інженерів як 

основа інженерної етики, що узагальнює етичні вимоги та обов’язки 

інженерів стосовно безпеки спільного блага усього людства.  

Етичні кодекси інженерних товариств та інженерних організацій різних 

країн: Американської ради інженерів-консультантів; Американських 

товариств інженерів-хіміків, інженерів-електриків, інженерів-теплотехніків, 

інженерів-механіків, безпеки життєдіяльності; Австралійської асоціації 

інженерів консультантів; Національної Ради інженерів та науковців 

Франції; Канадської ради професійних інженерів; Міжнародної федерації 

інженерів-консультантів; Японського товариства інженерів промислового 

та цивільного будівництва та ін. 

Особливості етичних кодексів інженерів за спеціалізаціями.  

Етичний кодекс Асоціації інженерів-консультантів України. 

 

ІII. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1.1  

Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності 

Мета: усвідомлення майбутніми інженерами загальних положень та 

дефініцій з корпоративної соціальної відповідальності. 

План 

1. Групове обговорення питань: 

 Зміст та структура корпоративної соціальної відповідальності; 
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 Міжнародний стандарт ISO 26000 (Керівництво з соціальної 

відповідальності); 

 Принципи Екватора (Пакет директив з питань менеджменту 

соціальних та екологічних питань стосовно фінансування проектів 

розвитку). 

2. Проект Національного стандарту "Системи управління в галузі 

соціальної відповідальності. Вимоги". 

3. Мозковий штурм "Я-МИ".  

 

Тема 1.2  

Формування відносин з працівниками на засадах корпоративної 

соціальної відповідальності 

Мета: ознайомлення студентів-майбутніх інженерів з принципами 

соціально-відповідальних відносин та етичної поведінки в трудовому 

колективі. 

План 

1. Групове обговорення питань: 

 Соціально-відповідальні відносини з працівниками; 

 Стандарт SA 8000 (Social Accountability International 8000); 

(Вимоги щодо управління правами людини у середовищі її праці); 

 Складності здійснення правильних вчинків на робочому місці; 

 Ставлення організації до працівників та працівників до 

організації. 

2. Кейси "Безпечна робота – здорове життя", "Договір на все життя". 

 

Тема 1.3 

Практики КСВ в Україні  
(презентація кейсів соціально відповідальних компаній) 

Мета: Ознайомлення студентів з досвідом діяльності соціально-

відповідальних українських компаній. 

План 

1. Офіс, ринок, довкілля та суспільство (Звіт про корпоративну 

відповідальність компанії «Ернст енд Янг» в Україні). 

2. Сталий розвиток, управління, екологія, соціальне партнерство 

(Компанія «ДТЕК»). 

3. Економічний вплив, екологічна безпека, умови праці, соціальні 

інвестиції (Соціальний звіт компанії «Оболонь»). 

4. Робота над нефінансовим звітом обраної компанії та його 

презентація (Компанії на вибір: ЗАО СКМ; «Київстар Дж. Ес. Ем»; «МЕТРО 

Кеш енд Керрі Україна»; Український мобільний зв'язок, ЗАО (ТМ «МТС»); 

Славутич, Carlsberg group; Кока-кола Беверіджиз Україна Лімітед, ІП; 
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Сименс Україна, ДПІІ; Макдональдз Юкрейн ЛТД, ООО; «NEMIROFF 

Холдинг»; ООО «Сандора»; АО Табачна компанія «В.А.Т.-Прилуки»). 
 

Тема 2.1  

Психодіагностика рівня індивідуальної відповідальності професіонала 

Мета: Допомогти студентам-майбутнім інженерам визначити за допомогою 

психодіагностичних методик актуальний рівень їхньої відповідальності 

як особистісної характеристики. 

План 

1. Вільний асоціативний експеримент (на слово «відповідальність»). 

2. Ранжування професійно значимих якостей інженера (позитивних та 

негативних). 

3. Діагностика рівня суб’єктивного контролю «Локус контролю» (за 

О.Ксенофонтовою). 

4. Вивчення мотивації професійної діяльності (за К. Замфір, в 

модифікації А. Реана). 
 

Тема 2.2  

Корекція та шляхи розвитку індивідуальної та корпоративної 

відповідальності інженерів  

(професійно-психологічний тренінг корпоративної соціальної 

відповідальності) 

Мета: Розвиток соціально-психологічної компетентності інженера як 

здатності до взаємодії з оточуючими його людьми в процесі здійснення 

професійної діяльності. 

План 

1. Міні-лекції студентів,  робота в малих групах, психогімнастичні 

вправи.  

2. Формування внутрішньої відповідальності як головний критерій 

оцінки рівня моральної зрілості особистості в цілому. Проективна техніка 

корекції відповідальності професіонала «Незакінчені речення». 

3. Внутрішньокомандна комунікація. Взаємодія у команді: ролі, 

лідерство, конкуренція, співпраця, відповідальність, маніпуляція. Ознаки 

соціально відповідальної організації. Техніки повного використання 

творчого потенціалу команди (мозковий штурм, «зворотній зв’язок», 

корпоративні заходи).  
 

Тема 2.3 

Інженерія як соціальна практика 

Мета: Усвідомлення студентами того, що перш за все інженери мають 

захищати благополуччя людства. Проте, вони мають уявляти та 

прогнозувати побічні ефекти та відстежувати їх. 
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План 

1. Робота інженера як експериментальний процес. Особливості роботи, 

що призводять до таких негативних ефектів як: 

 Невпевненість у моделі та дизайні; 

 Властивості матеріалу; 

 Контролю якості на виробництві; 

 Систематичної відповіді на запит. 

2. Наведення прикладів організацій з захисту оточуючого середовища, 

захисту прав споживачів тощо.  

3. Опис кейсу «Титанік». Обговорення. 
 

Тема 3.1 

Техногенні чинники екологічних катастроф 

Мета: Формування в майбутніх інженерів навичок аналізу наслідків 

техногенних катастроф з позиції соціальної відповідальності. 

План 

1. Аналіз кейсу «Катастрофа на Чорнобильській АЕС».  

2. Студенти аналізують: швидкий ефект, шкоду нанесену оточуючому 

середовищу, психологічні наслідки, питання безпеки та етичні питання, 

дотичні до кейсу.  

3. Звіт за чотирма аспектами комунікації та процесу прийняття рішень: 

 Номінативний вимір; 

 Перфомативний вимір; 

 Інформативний вимір; 

 Відповідальний вимір. 

4. Запитання після аналізу кейсу: Чи прозоро були поставлені питання 

на початку роботи інженера? Чи ефективна була комунікація серед 

інженерів (чи була вона автентична, відкрита, чи слухали вони один одного, 

чи ставилися відповідально до змісту бесіди тощо)? 
 

Тема 3.2 

Етика в роботі інженерів-дослідників 

Мета: Усвідомлення студентами того, що у науково-дослідній роботі  

інженери мають дотримуватися етичних стандартів як під час 

проведення експериментальних досліджень, так і під час презентації їх 

результатів.  

План 

1. Аналіз конкретної ситуації щодо проблеми плагіату. 

2. Право власності результатів. 

3. Обман. 

4. Самообман та маніпуляція гіпотезою. 

5. Довгострокові неуспішні проекти. 
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Тема 3.3 

Етичні кодекси інженерів 

Мета: Засвоєння студентами взаємозалежності етики і техніки, етики і 

науки у суспільній практиці. 

План 

1.  Визначення змісту основних понять: «мораль», «етика», «наука», 

«техніка», «етична поведінка», «особистісна моральність».  

2. Поняття про етичні кодекси інженера, їх роль в організації. 

3. Аналіз особливостей етичних кодексів інженера різних країн (у 

чому розбіжність та подібність).  

4. Робота у команді. 4 групи:  

 організація-приватна компанія,  

 організація-підприємство,  

 науково-дослідна організація (викладач або вчений)   

 Обрати сферу діяльності організації. 

5. За аналізом етичних кодексів організацій подібного профілю, 

створити проект етичного кодексу своєї організації. 

6. Презентація кодексу (експертна оцінка колег). 
 

 

IV. ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ 

 

IV.1. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Сутність та значення корпоративної соціальної відповідальності. 

2. Історія розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 

3. Моделі корпоративної соціальної  відповідальності. 

4. КСВ як складова стратегії управління та чинник підвищення 

конкурентоспроможності організації. 

5. Права людини і трудові практики як предмет КСВ. 

6. Міжнародний і український досвід впровадження принципів екологічної 

відповідальності організацій. 

7. Корпоративні соціальні звіти: сутність, завдання і структура. 

8. Методи оцінювання ділової репутації соціально відповідальної компанії. 

9. Етичні кодекси та методи підвищення етичності професіонала. 

10. Індивідуальна та корпоративна відповідальність: спільне та відмінне. 

11. Етика відповідальності як удосконалена етика цінностей (аксіологічний 

аспект). 

12. Соціальна відповідальність інженера у різних сферах діяльності. 

13. Формування відносин з працівниками на засадах соціальної  

відповідальності. 

14. Місце соціального діалогу в структурі КСВ. 

15. Міжнародні ініціативи як чинник формування і розвитку КСВ. 

16. Глобальний договір ООН.  
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17. Міжнародний стандарт "Керівництво з соціальної відповідальності" (ISO 

26000). 

18. Стандарт ISO 14000 – міжнародний стандарт зі створення системи 

екологічного менеджменту. 

19. Принципи Сеrеs – кодексу з охорони навколишнього середовища. 

20. Принципи Екватора – низка директив з питань менеджменту соціальних 

та екологічних питань стосовно фінансування проектів розвитку. 

21. Стандарт АА1000 (AccountAbility 1000) – стандарт перевірки звітності, 

стандарт відповідальності, верифікації. 

22. Стандарт SA 8000 (Social Accountability International 8000) – вимоги щодо 

управління правами людини у середовищі її праці. 

23. Глобальна ініціатива звітування (GRI). 

24. Індекс сталого розвитку DJSI та індекси FTSE4Good. 

25. Національний стандарт "Системи управління в галузі соціальної 

відповідальності. Вимоги". 

26. Етичні кодекси інженерів-конструкторів. 

27. Етичні кодекси інженерів-електриків. 

28. Етичні кодекси інженерів-програмістів. 

29. Етичні кодекси інженерів-механіків.  

30. Етичні кодекси інженерів-хіміків. 

31. Етичні кодекси інженерів-технологів. 

32. Етичні кодекси інженерів-консультантів. 

 

IV.2. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ  

Студент обирає варіант реферату відповідно до двох останніх цифр у 

номері залікової книжки. Під час написання реферату необхідно 

дотримуватись таких правил: 

 не скорочувати слова (дозволяється вживати тільки загальноприйняті 

скорочення); 

 розшифровувати значення літер у формулах, вказуючи розмірність; 

 нумерувати і супроводжувати назвами таблиці і малюнки, посилатися 

на них у тексті; 

 оформлення списку використаної літератури має відповідати вимогам 

ВАК України (Бюлетень ВАК України №6, 2009)  : 

http://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Publisher/About/bulletin.pdf; 

 усі використані цифрові данні та цитати повинні мати посилання на 

джерела. 

Реферат обсягом до 10-12 сторінок, виконувати на стандартних 

аркушах формати А4, дотримуючи усіх необхідних вимог до представлення 

ділової документації. Розмір шрифту 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Друк 

односторонній, нумерація сторінок зверху справа, починаючи з другої 

сторінки.  
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 На титульному аркуші вказують курс, прізвище, ім’я та по батькові 

студента, факультет, групу, номер залікової книжки. Реферат підписують, 

поставити дату. 

 

 

V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

V.1. ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Викладання розділу 3 «Соціальна відповідальність інженера у межах 

професійної діяльності» передбачає прив’язку навчального матеріалу до 

напряму підготовки майбутніх інженерів, а також аналіз особливостей 

соціальної відповідальності інженерів відповідно до обраної спеціальності 

та інженерної посади. 

При викладенні теми «Соціальна відповідальність інженера» доцільно 

використовувати відео приклади безвідповідальних інженерних рішень, які 

у достатній кількості представлені в Internet (British Petroleum, Ajkai 

Timfoldgyar Zrt та ін.).  

Викладаючи тему «Специфіка соціальної відповідальності особистості 

на посаді інженера» лектор має ознайомити студентів з класифікацією 

інженерних посад згідно довідника [3] у списку додаткової літератури 

(Розділ 16. Інженер. С. 192–245), а також із змістом соціальної 

відповідальності на цих посадах з урахуванням напряму підготовки 

майбутніх інженерів.  

При викладенні теми «Етичні кодекси інженерів» лектор повинен 

враховувати напрям підготовки майбутніх інженерів і аналізувати на 

лекціях зміст етичних кодексів інженерів з фаху, за яким здійснюється 

підготовка студентів.  

У процесі проведення практичного заняття на тему «Техногенні 

чинники екологічних катастроф» студенти мають проаналізувати приклади 

ситуацій, які виникли через недостатню відповідальність інженерів тієї ж 

спеціальності, за якою вони навчаються.   

При проведенні практичного заняття на тему «Етика в роботі 

інженерів-дослідників» мають бути розглянуті конкретні ситуації, з якими 

може зіткнутися майбутній інженер у процесі здійснення наукових 

досліджень в межах обраної ним спеціальності.  

Під час проведення практичного заняття на тему «Етичні кодекси 

інженерів» потрібно ретельно проаналізувати зміст існуючих етичних 

кодексів, що функціонують у межах конкретного напряму підготовки 

майбутніх інженерів. Оскільки майже усі такі кодекси існують лише в 

іншомовному варіанті, знання студентами ділової іноземної мови слід 

розглядати як важливий чинник ефективності засвоєння даної теми.   
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V.2. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Програмою передбачені такі основні види обов'язкової самостійної 

роботи студентів у семестрі: 

 робота на лекціях, семінарах, участь у соціально-психологічних 

тренінгах, дискусіях, виконання тестів; 

 вивчення поточного матеріалу за конспектами і рекомендованою 

літературою; 

 пошук і використання електронних ресурсів у мережі Internet; 

 підготовка до практичних занять; 

 групові та індивідуальні консультації; 

 виконання індивідуального семестрового завдання (реферату), перелік 

тем яких наведений у п. IV; 

 індивідуальна робота під керівництвом викладача, спрямована на 

перевірку якості засвоєння змісту кожного з трьох змістовних модулів 

дисципліни. 

 підготовка до заліку. 

 

V.3. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

У процесі опанування дисципліною «Соціальна відповідальність в 

інженерії» для активізації процесу навчання використовуються:  

 систематична і самостійна робота студентів протягом семестру;  

 індивідуалізація навчання; виникнення мотивації у навчанні;  

 наявність принципу змагальності; об'єктивність у виставленні оцінок;  

 можливість ранжування успішності студентів з дисципліни;  

 відсутність стресових ситуацій під час сесії; вивільнення часу 

викладачів і студентів у період екзаменаційної сесії у зв'язку з одержанням 

оцінок "автоматично". 

 

V.4. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

У процесі викладання дисципліни «Соціальна відповідальність в 

інженерії» застосовуються наступні форми контролю знань студентів: усне 

опитування на практичних заняттях за лекційним матеріалом; усні та 

письмові міні-опитування на всіх видах занять; доповідь за темами лекцій; 

підготовка реферату, залік з дисципліни. 

Успішність вивчення кожного окремого змістовного модуля (розділу) 

дисципліни оцінюється сумою набраних балів – рейтинговою оцінкою (RD).  

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною 

інформацією при проведенні заліку і враховуються викладачем при 

визначенні підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни.  
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Студенти, які виконали всі умови допуску до семестрової атестації з 

дисципліни отримують відповідну позитивну підсумкову рейтингову 

оцінку.   

Студенти, які не змогли отримати за рейтингом позитивну оцінку (але є 

допущеними до семестрової атестації з дисципліни), а також ті, які бажають 

підвищити свою позитивну оцінку, виконують залікову контрольну роботу.  

Перелік запитань для контролю знань студентів розроблено відповідно до 

завдань дисципліни. 

 

V.5. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Визначте сутність корпоративної соціальної відповідальності 

2. Які існують підходи до корпоративної соціальної відповідальності? 

3. Опишіть зміст моделей КСВ (американська, японська, європейська). 

4. Дайте характеристику етапам розвитку стратегій соціальної 

відповідальності у практиці міжнародного бізнесу та в Україні. 

5. Перелічіть основні сфери реалізації корпоративної соціальної 

відповідальності. 

6. Розкрийте зміст основних форм реалізації КСВ. 

7. Якими є економічні переваги КСВ? 

8. Кого можна вважати суб’єктами КСВ? Дайте їх характеристику. 

9. Опишіть технологію створення нефінансового звіту організації. 

10. У чому полягає специфіка соціальної відповідальності інженера? 

11. Розкрийте сутність психологічного поняття «професійна 

відповідальність». 

12. За допомогою яких психологічних методик можна виміряти рівень 

відповідальності особистості? 

13.  Розкрийте основні складові етичного кодексу інженерів. 

14. У чому полягає превентивний підхід до вирішення екологічних 

проблем? 

15.  Визначте суть та значення відповідального ставлення організацій до 

довкілля. 

16. Яким чином можна визначити етичне лідерство? 

17. Чим відрізняється соціальна відповідальність бізнесу від 

благодійності? 

18. Як ви розумієте поняття «заінтересовані сторони»? Кого до них 

можна віднести? 

19. В яких сферах професійної діяльності інженера виявляється певний 

рівень його соціальної відповідальності? Опишіть на прикладах. 

20. Питання міри відповідальності. Співвідношення понять 

«безвідповідальність», «занижена відповідальність», «адекватна 

відповідальність», «завищена відповідальність». 
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VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

VІ.1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

О с н о в н а  
1. Воробей В. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального 

бізнесу / В. Воробей, І. Журовська. – К. : ТОВ "Інжиніринг", 2010. –79 с. 
2. Зелений офіс : з турботою про довкілля, з вигодою для бізнесу : [текст / 

наук. ред. та упоряд. О. Маслюківська]. – К. : ТОВ "Інжиніринг", 2009. – 
51 с. 

3. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник / [Гирик О., 
Денис О., Дубовик О., Жеребило І., Зінченко А. , Реверчук Н., Саприкіна 
М., Семів Р., Скринник З., Телюк К.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 
Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової. – К. : УБС 
НБУ, 2009. – 258 с. 

4. Ложкин Г. В. Практическая психология в системах «человек-техника»: 
Учеб. Пособие / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. – К. : МАУП, 2003. – 
296 с. 

5. Петроє О. М. Соціальний діалог як інструмент формування 
корпоративної політики сучасних підприємств в Україні : [навч. посіб.] / 
Петроє О. М. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 60 с.  

6. Практики КСВ в Україні : [текст / за ред. М. А. Саприкіної]. – К. : Центр 
«Розвиток КСВ»; Вид-во «Фарбований лист», 2009. – 133 с. 

7. Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки: [монографія] / 
М. В. Савчин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 280 с. 

8. Global Compact Network Ukraine. Огляд діяльності : [текст]. – К. : 
Представництво ООН в Україні, 2009. – 10 с.  

 
Д о д а т к о в а 

1. Бегма Ю. Якісне дослідження методів впровадження соціальної 
відповідальності в Україні. / Бегма Ю., Ванников О., Редько О. – Київ : 
Факт, 2006. – 130 с. 

2. Беляева И. Ю. Корпоративная социальная ответственность: проблемы 
взаимодействия бизнеса и власти / И. Ю. Беляева // Бизнес образование. 
– 2008. – Выпуск 1. №24. – С. 72-79. 

3. Бережна Л. М. Довідник кваліфікаційних характеристик професій 
працівників / Л. М. Бережна, Н. А. Міщенко,  Г. В. Овсеєнко та ін. – 
Випуск 1 : Професії працівників, які є загальними для всіх видів 
економічної діяльності. – Краматорськ : Центр продуктивності, 2008. – 
363 с.  

4. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности / В. А. Бодров. 
– Москва : ПЕРСЭ, 2001. – 511 с. 

5. Винославська О. В. Теоретичний аналіз психологічних технологій зміни 
етичних настановлень працівників організації / О. В. Винославська // 
Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі 
державної служби : VII міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та 
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економічної психології, 23-25 вересня 2010 р. : тези. – Луцьк, 2010. – 
С. 84-86. 

6. Винославська О. В. Тренінгова програма сприяння розвитку професійної 
етики в майбутніх менеджерів / О. В. Винославська, М. О.  Кононець // 
Вісник Національного технічного уніврситету “Київський політехнічний 
інститут”: Філософія. Психологія. Педагогіка”. – 2009. – №3(27). – С.79–
85. 

7. Грядунова Л. И. Социальная ответственность личности в условиях 
развитого социализма /  Л. И. Грядунова. – Київ : Вища школа, 1979. –
134 с. 

8. Дригус М. Т. Психологические механизмы развития ответственности 
личности в онтогенезе / М. Т. Дригус, Д. Новотний // Психологическая 
наука:  проблемы и перспективы.  В трех частях.  Ч.1. – Київ, 1990. – 
С. 60-61. 

9. Екологічний менеджмент : [навч. посіб. / за ред. В. Ф. Семенова, 
О. Л. Михайлюк]. – К. : Знання, 2006. – 366 с. 

10. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев. 2-е 
изд., испр. и перераб. – СПб. : Питер, 2002. – 512 с.  

11. Енергозбереження та пом'якшення змін клімату : [посібн. із 
раціонального використання енергії та ресурсів і пом'якшення змін 
клімату / А. В. Праховник, Є. М. Іншеков, В. І. Дешко та ін. – К. : 
Телесик, 2008. – 120 с. 

12. Зеер Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – М. : Академический 
Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. – 336 с. 

13. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної 
цивілізації / Ганс Йонас; [пер. з нім. А. Єрмоленко, В. Єрмоленко]. – Київ 
: Лібра, 2001. – 400 с. 

14. Ковальчук О. С. Підвищення соціальної відповідальності інженера в 
умовах трансформаційного суспільства / О. С. Ковальчук // Вісник 
Чернігівського державного педагогічного університету 
ім. Т. Г. Шевченка : (зб. наук. праць). – Т. 1, вип. 59. – Чернігів : ЧДПУ, 
2008. – С. 165–170. – (Серія : Психологічні науки). 

15. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога 
більше для вашої компанії та суспільства / Філіп Котлер, Ненсі Лі ; пер. з 
англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с. 

16. Ксенофонтова Е. Г. Исследование локализации контроля личности – 
новая версия методики «Уровень субъективного контроля» / 
Е. Г. Ксенофонтова // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20. – №2. – 
С. 103-114. 

17. Кудрявцев Т. В. Психология профессионального обучения и воспитания / 
Т. В. Кудрявцев. – Москва : МЭИ, 1985. – 185 с. 

18. Лазоренко О. Принципи корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ): тенденції сучасного світового досвіду. Корпоративна соціальна 
відповідальність в Україні: експертна думка / Олена Лазоренко. – Київ : 
Стилос, 2007. – С. 10-29. 
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19. Лазорко О. В. Поняття професійної відповідальності в соціальній 
психології / О. В. Лазорко // Проблеми педагогічних технологій. – Луцьк, 
2002. – №1. – С. 61-64. 

20. Лапузіна О. М. Формування професійної етики у майбутніх інженерів на 
основі ситуаційного навчання : Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / 
О. М. Лапузіна. – Вінниця, 2006. – 248 с.  

21. Ложкін Г. В. Поняття відповідальності в історико-філософському та 
психологічному дискурсах / Г. В. Ложкін, О. В. Лазорко // Психологія і 
суспільство. – 2003. – №4. – С. 61–75. 

22. Минкина Н. А. Воспитание ответственностью / Н. А. Минкина. – Москва 
: Высшая школа, 1990. – 145 с. 

23. Моляко В. А. Творческая конструктология (пролигомены) / 
В. А. Моляко. – К. : Освита Украины, 2007. – 388 с.  

24. Муздыбаев К. Психология ответственности / Куанишбек Муздыбаев. – 
Л. : Наука, 1983. – 240 с. 

25. Обережно – внутрішнє повітря / Уклад. : Svensk Ventilation & Комфорт 
сервіс; пер. З англ. К. Іванчук. – К. : ВД "Прес-КІТ", 2004. – 51 с. 

26. Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки / М. В. Савчин. – Київ 
: Україна-Віта, 1996. – 130 с.  

27. Сингаївська А. М. Від “homo œconomicus” до “neo homo œconomicus” / 
А. М. Сингаївська // Вісник Національного технічного уніврситету 
“Київський політехнічний інститут”: Філософія. Психологія. 
Педагогіка”. – 2009. – №3(27). – Ч. 1. – С. 56–59.  

28. Сингаївська А. М. КСВ – інструмент сталого розвитку / 
А. М. Сингаївська // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, 
управління : ІХ міжнар. наук.-практ. конф., 21-24 квітня 2010 р. : 
матеріали. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 92. 

29. Schonfeld T. L. Science & Engineering Ethics / T. L. Schonfeld. //  Science & 
Engineering Ethics. – 2005. – № 11:3. –  P. 481–494. 

30. Whitbeck C. Teaching Ethics to Scientists and Engineers: Mortal Agents and 
Moral Problems / C. Whitbeck // Science and Engineering Ethics. – 1995. – 
№ 1:3. – P. 299–308. 

 
VІ.2. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

1. Етичні кодекси інженерів : [Електронний ресурс]. – Pежим доступу : 
    http://ethics.iit.edu/indexOfCodes.php?cat_id=9  
2. Етичний кодекс американської асоціації інженерів : [Електронний 

ресурс]. – Pежим доступу : 
    http://ethics.iit.edu/indexOfCodes-2.php?key=9_767_1748 
3. Етичний кодекс американського товариства інженерів-механіків : 
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6. Етичний кодекс американського інституту інженерів-хіміків : 

[Електронний ресурс]. – Pежим доступу : 
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7. Етичний кодекс американського товариства інженерів промислового та 
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76bbea720f99ecd7905d65afc696b 
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ресурс]. – Pежим доступу : 
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11. Этика инженерного труда : [Електронний ресурс]. – Pежим доступу : 
     http://www.abccba.ru/abc72.php 
12. Етичний кодекс науковців (розроблений у Швеції) : [Електронний 

ресурс]. – Pежим доступу : 
      http://user.it.uu.se/~pugwash/Etik/uppsalakodex 
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країн : [Електронний ресурс]. – Pежим доступу :  
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доступу : 

      http://www.airweb.org/?page=140 
15. Як робити етичні дослідження? (Етичний кодекс науковця-дослідника) : 

[Електронний ресурс]. – Pежим доступу : 
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16. Центр з дослідження етики у суспільстві (Western Michigan University) : 
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