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Постановка проблеми. Посилення конкуренції у 
системі вищої освіти внаслідок глобалізації та поси-
лення ролі знань у суспільстві призвели до того, що 
вищі навчальні заклади (далі – ВНЗ), виступаючи в 
ролі інтегруючих агентів суспільства, повинні вирі-
шувати специфічні завдання, не притаманні їм рані-
ше. Зокрема, система вищої освіти покликана задо-
вольняти не лише потреби студентів у знаннях, але 
і враховувати інтереси великої кількості інших за-
цікавлених сторін (стейкхолдерів) при продукуванні 
знань і виконанні властивих їм функцій, що у свою 
чергу дозволить вищим навчальним закладам отри-
мувати стійкі конкурентні переваги на ринку освіт-
ніх і наукових послуг.

На превеликий жаль, переважна більшість керів-
ників ВНЗ не усвідомлюють ролі стейкхолдерів та 
важливості принципів корпоративної соціальної від-
повідальності для функціонування та розвитку вищо-
го навчального закладу. Ігнорування інтересів грома-
ди, нівелювання ролі науки в системі вищої освіти, 
що призводить до падіння інтересу молоді до наукової 
діяльності та профанації вузівської науки в цілому, 
бюрократична система роботи з науково-педагогічни-
ми працівниками, невміння працювати із «зовнішнім 
світом» (міжнародними організаціями, посольствами, 
фондами, закордонними ВНЗ, підприємствами, гро-
мадськими організаціями, адміністраціями органів 

регіональної влади та місцевого самоврядування) при-
зводять до погіршення репутації вищого навчального 
закладу, знецінення отриманої в ньому освіти, погір-
шення матеріально-технічного становища та падіння 
рівня освітньо-наукових послуг, що надаються.

Разом з тим, як зазначає Л. Шевченко: «Система 
освіти є рівноважною, якщо збалансовані соціально-
економічні інтереси й узгоджені дії всіх інститутів та 
акторів. Якщо система освіти характеризується не-
рівністю або дискримінацією, нестійким буде й усе 
суспільство. Вирішення цих завдань можливе за умо-
ви формування системи соціальної відповідальності –  
усвідомлення своєї суспільної ролі, задоволення вза-
ємних зобов’язань і вимог основними інститутами та 
акторами освітньої сфери щодо результатів спільної 
діяльності з виробництва – споживання освітніх по-
слуг, формування всебічно розвинених, високомо-
ральних громадян з метою соціально-економічного 
розвитку країни та її регіонів» [1, с. 185].

Виходячи з вищевикладеного, наявність дієвої 
системи соціальної відповідальності ВНЗ і розуміння 
її важливості з боку керівництва ВНЗ стає потужним 
інструментом посилення конкурентоспроможності 
вищого навчального закладу в умовах ринку. Саме 
тому розкриття сутності корпоративної соціальної 
відповідальності вищого навчального закладу є над-
звичайно актуальним в умовах сьогодення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блеми дослідження корпоративної соціальної відпо-
відальності (далі – КСВ) та корпоративної соціальної 
діяльності (далі – КСД) зайняли в останні роки важ-
ливе місце на сторінках зарубіжних та вітчизняних 
наукових і ділових видань. Зарубіжні та вітчизняні 
дослідники протягом останніх трьох десятиліть не 
раз робили спроби формалізації, інтеграції та систе-
матизації поглядів на зміст і форми КСВ, розробки 
універсальної концепції. На початковому етапі дослі-
дження КСВ зводилося виключно до рівня компаній 
приватного сектору економіки – бізнес-корпорацій. 
Згодом інтерес дослідників призвів до розробки кон-
цепції КСВ для громадських організацій, державних 
установ та суб’єктів освітньої діяльності, зокрема, 
вищих навчальних закладів. 

Дослідженням питань корпоративної соціальної 
відповідальності та корпоративної соціальної ді-
яльності вищих навчальних закладів, ролі вищої 
освіти у питаннях сталого розвитку суспільства та 
врахуванні інтересів стейкхолдерів в управлінні 
розвитком освіти присвячені праці багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних вчених, зокрема таких, як: 
О. Аузан [6], С. Барабліна [15], В. Базилевич [16], 
С. Бех [8], О. Грішнова [8], А. Колот [4], Г. Мальце-
ва [7], Л. Мехрішвілі [15], В. Саввінов [5], В. Стре-
каловський [5], Л. Шевченко [1] та інші. Важли-
вий внесок у дослідження питань корпоративної 
соціальної відповідальності належить національ-
ним та міжнародним організаціям та професійним 
ініціативам [13; 14].

Незважаючи на наявність великої кількості на-
укових досліджень у даному напрямі, низка склад-
них та актуальних питань все ще шукають свого 
вирішення. Зокрема, недостатньо вивчені питання 
ролі корпоративної соціальної відповідальності в 
діяльності вищих навчальних закладів, зокрема в 
Україні. Немає ґрунтовних досліджень щодо зна-
чення проведення соціальної діяльності навчальни-
ми закладами відповідно до міжнародних стандартів 
та принципів. Поза увагою науковців залишаються 
питання побудови ефективних механізмів взаємодії 
основних суб’єктів КСВ та методика оцінки ефектив-
ності такої взаємодії для економіки України.

Постановка завдання. Метою наукового дослі-
дження є поглиблення теоретичних розробок щодо 
ролі соціальної відповідальності вищого навчального 
закладу в забезпеченні сталого розвитку суспільства 
з урахуванням інтересів та вимог стейкхолдерів та 
розробка практичних рекомендацій щодо формуван-
ня системи корпоративної соціальної відповідальнос-
ті вищими навчальними закладами України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ідея 
корпоративної соціальної відповідальності заснована 
на тому, що не лише держава, але й інші інституції: 
бізнес-структури, освітні установи, наукові структу-
ри, громадські організації тощо повинні нести від-
повідальність за соціальні питання. Дослідження 
останніх років у даному питанні трактують КСВ як 
концепцію, відповідно до якої компанії (організації) 
на добровільній основі інтегрують соціальні та еко-
логічні проблеми в свої бізнес-процеси та враховують 
інтереси стейкхолдерів при їх реалізації. У загаль-
них рисах, КСВ прагне мотивувати компанії (орга-
нізації) брати на себе відповідальність за проблеми і 
виклики, які раніше вирішувались виключно за до-
помогою державного регулювання. Незважаючи на 
різні спроби тлумачення корпоративної соціальної 
відповідальності, концепція КСВ досі не має єдиного 
визначення. 

Основна ідея концепції КСВ полягає у «триєднос-
ті» – «Прибуток, Люди, Планета»: компанії повинні 
погоджувати свої зусилля для того, щоб бути еко-
номічно життєздатними, соціально відповідальним і 
екологічно безпечними [2, с. 4].

Одним із елементів концепції КСВ ВНЗ у напря-
мах досягнення економічних ефектів може бути ви-
знане державно-приватне партнерство, що представ-
ляє собою спільну і погоджену діяльність держави і 
приватного бізнесу, яка спрямована на активізацію 
розвитку інституцій вищої освіти країни, посилення 
економічної спроможності навчальних закладів, під-
вищення рівня фінансового і соціального забезпечен-
ня суб’єктів освітньо-наукового процесу, досягнення 
поставлених цілей приватного бізнесу в процесі парт-
нерства, розподіл можливих економічних і соціаль-
них ризиків і відповідальності між учасниками дано-
го партнерства [3, с. 194].

Український вчений А. Колот дає таке визна-
чення: «Корпоративна соціальна відповідальність у 
найбільш загальному, «приземленому» тлумаченні –  
це раціональний відгук організації на суперечливі 
очікування заінтересованих сторін (стейкхолдерів), 
спрямований на стійкий розвиток компанії. Це від-
повідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, пе-
ред тими, на кого ці рішення націлені. За своєю 
суттю корпоративна соціальна відповідальність – це 
імплементований у корпоративне управління певний 
тип соціальних зобов’язань (здебільшого добровіль-
них) перед працівниками, партнерами, інститутами 
громадянського суспільства і суспільством у цілому 
[4, с. 6].

Як зазначається в багатьох дослідженнях, саме 
інтереси стейкхолдерів найбільш активно впливають 
на процес функціонування та розвитку ВНЗ. Струк-
тура груп стейкхолдерів ВНЗ детально зображена на 
рисунку 1.

 

ЗОВНІШНІ 
СТЕЙКХОЛДЕРИ

• держава, яка здійснює нормативно-
правове регулювання діяльності 
ВНЗ і основне замовлення на 
підготовку спеціалістів через 
розподіл державного замовлення 
на підготовку кадрів;

• регіональні органи державної 
влади та органи місцевого 
самоврядування;

• роботодавці (великі промислові 
підприємства; малі та середні 
підприємства; організації 
соціальної сфери), які зацікавлені в 
наймі компетентних спеціалістів;

• школярі, абітурієнти та їх батьки, 
які знаходяться на стадії вибору 
ВНЗ;

• освітні установи різних типів і 
видів, які розташовані в регіоні 
дислокації ВНЗ;

• різноманітні громадські організації 
та об’єднання, які безпосередньо 
не пов’язані із системою освіти 
(політичні партії, етнічні та інші 
соціальні групи, творчі спілки, 
наукові установи тощо), але які 
зацікавлені у соціальному 
партнерстві. 

ВНУТРІШНІ 
СТЕЙКХОЛДЕРИ

• різні категорії осіб, що отримують 
освіту (студенти бакалаврату, 
магістратури, вільні слухачі, 
аспіранти та докторанти) та їх 
батьки;

• науково-педагогічні працівники, 
навчально-допоміжний і 
адміністративно-управлінський 
персонал. 

СТЕЙКХОЛДЕРИ

Рис. 1. Класифікація груп стейкхолдерів ВНЗ
Джерело: Складено авторами на основі [5, с. 88-89]

З урахуванням динамізму сучасного глобального 
освітнього середовища, посилення конкуренції між 
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вищими навчальними закладами за студентів, висо-
кокваліфікованих викладачів, дослідників, ресурси –  
вимагає від ВНЗ максимально активно співпрацюва-
ти з обома наведеними вище групами стейкхолдерів, 
для досягнення високих результатів та підвищення 
результативності діяльності.

Результати аналізу наукових джерел засвідчу-
ють, що лише починаючи з 2000-х років вчені по-
чали виділяти у своїх дослідженнях корпоративну 
соціальну відповідальність суб’єктів освітнього про-
цесу – університетів. За своєю «природою» універси-
тет не є класичною бізнес-структурою, скоріше він є 
певним видом такої структури, поєднуючи класичні 
бізнес-цілі: реалізація продукту/послуги; задоволен-
ня потреб споживачів; отримання прибутку від своєї 
діяльності з функціями соціальної організації: фор-
мування світогляду особистості, безоплатна передача 
знань, сприяння професійному становленню та само-
реалізації тощо.

На думку О. Аузана: «Університети виробляють 
не тільки приватне благо у вигляді капіталізовано-
го знання, яке можна продати, як думав Сміт. І не 
тільки соціально значиме благо у вигляді функцій, 
які потрібні не лише конкретній людині для його 
зарплати і роботи, а й якимось іншим людям, як це 
було закладено у французькій системі початку XIX 
в. – в наполеонівської системі. Вони виробляють ще 
й суспільне благо, сенс якого – створення і поширен-
ня культури. Університети виробляють деякі нефор-
мальні інститути, системи цінностей і поведінкових 
установок, які потім через той чи інший проміж-
ок часу перетворюються на формалізовані інститу-
ти – в системи економіки, політики, торгівлі тощо» 
[6, с. 272-273].

Інші вчені визначають соціально відповідальний 
університет як «соціальний інститут, який вносить 
особливий внесок в розвиток соціальної держави і соці-
ально відповідального бізнесу за допомогою виконан-
ня освітньої та наукової функцій, сприяє формуванню 
у студентів розуміння соціальної відповідальності як 
базової особистісної цінності в суспільстві, де соціаль-
на відповідальність є частиною культури» [7, с. 46]. 
На думку О. Грішнової та С. Бех, «соціально відпо-
відальний університет – навчальний заклад, який по-
ширює соціальну відповідальність у суспільстві як че-
рез свою прозору та етичну діяльність, високу якість 
навчання, так і через виховання відповідальності сту-
дентів та випускників» [8, с. 12].

Розуміючи значення КСВ, слід зрозуміти причи-
ни, які підштовхують керівників компаній та орга-
нізацій до активного впровадження практики КСВ у 
своїй діяльності, до них зокрема відносяться:

- Прагматичні або раціональні причини (компа-
нії самі хочуть це зробити) – особистий інтерес, без-
сумнівно, є перш за все поштовхом корпоративної со-
ціальної поведінки: комерційні організації прагнуть 
взяти на себе підвищену відповідальність і взяти ак-
тивну участь в соціальних проектах, щоб отримати 
підвищення прибутку на довгостроковій перспекти-
ві. Дії з КСВ зазвичай створюють компаніям конку-
рентну перевагу і відображають безпрограшну ситуа-
цію: для суспільства, а також і для компанії.

- Деонтологічна причина (компанії відчувають 
себе зобов’язаними зробити це) – передбачається, що 
підприємства мають моральний обов’язок перед сус-
пільством і соціальним середовищем, в якому вони 
працюють; це зобов’язання виходить за рамки про-
стого процесу максимізації прибутку.

- Соціальний тиск (компанії змусили діяти, щоб 
зробити це) – «… суспільство в цілому відкидає ком-

панії, які не демонструють відповідальної поведін-
ки і є певні очікування щодо корпоративної участі 
в соціальних питаннях. Емпіричний аналіз глобаль-
ного бізнес-середовища показує, що компанія бере 
на себе соціальні ініціативи зі змішаних причин…» 
[2, с. 7-8].

Враховуючи, що більшість вищих навчальних за-
кладів в Україні є державними бюджетними уста-
новами, саме держава через механізм розподілу 
державного замовлення на підготовку фахівців і ви-
ділення фінансування на проведення наукових до-
сліджень повинна стимулювати ВНЗ до ведення ак-
тивної соціальної діяльності з урахуванням інтересів 
стейкхолдерів.

Окрім того, на даний час в українському суспіль-
стві ще немає стійкого розуміння ролі корпоратив-
ної соціальної відповідальності і її місця в процесах 
розвитку національної економіки та становлення де-
мократичного суспільства. Вирішенням цих завдань 
повинна, на нашу думку, займатися держава, через 
механізм створення відповідного органу державної 
влади, у формі департаменту при міністерстві чи до-
радчого органу при Президентові України. Напри-
клад, у Румунії функціонує Департамент з питань 
корпоративної соціальної відповідальності, який під-
звітний (структурна частина) Міністерству праці, 
сім’ї та рівних прав. Даний департамент розробляє 
політику ідентифікації та планування в галузі КСВ, 
надає методичну, консультаційну та іншу допомогу 
компаніям (організаціям) при проведенні і звітуван-
ні щодо корпоративної соціальної діяльності тощо 
[9, с. 115].

Поштовхом до реалізації концепції корпоратив-
ної соціальної відповідальності ВНЗ має слугувати 
усвідомлення стратегічної ролі КСВ у взаємодії ви-
щого навчального закладу із «зовнішнім світом». 
Основними діями в напрямі впровадження КСВ 
можуть бути: прийняття стратегічного рішення на 
рівні ректора та керівної верхівки ВНЗ; розробка 
концепції реалізації КСД із залученням всіх учас-
ників освітньо-наукового процесу; усвідомлення 
необхідності у задоволенні потреб стейкхолдерів 
з метою зниження репутаційних ризиків; підви-
щення якості освіти; збереження та покращення 
матеріально-технічної бази. Окрім того, повинна 
бути сформована команда з числа керівників фа-
культетів, кафедр, служби персоналу, приймальної 
комісії, бухгалтерії тощо з метою впровадження 
положень спеціальної концепції реалізації кор-
поративної соціальної діяльності. Дії в напрямі 
реалізації концепції КСД повинні бути детально 
описані в стратегічному плані розвитку вищого на-
вчального закладу.

Основою для соціального партнерства мають стати 
спеціальна концепція і стратегія реалізації «третьої 
ролі» університетів. Це дозволить, на думку дослід-
ників, «… інституціалізувати соціальну діяльність 
університетів; виділити ключові пріоритети для ре-
алізації університетами соціальної функції; визна-
чити основні потреби місцевої громади; визначити 
основні можливості, які мають університети; визна-
чити основних партнерів університетів із зовнішньо-
го оточення; ініціювати співпрацю з зацікавленими 
партнерами; враховувати «опосередковані» соціальні 
активності університетів з числа вже налагоджених 
форм взаємодії; сформувати основу для довгостро-
кового соціального партнерства» [10, с. 143]. Слід 
враховувати, що корпоративна соціальна діяльність 
несе не лише суто соціальні вигоди, але також є ді-
євим механізмом покращення позицій ВНЗ на ринку 
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освітніх послуг, а також у відносинах з постачальни-
ками та контрагентами, що веде за собою збільшення 
прибутку.

Як зазначає професор Колумбійської бізнес шко-
ли Джефрі Хіл (Geoffrey Heal): «Програма КСВ може 
бути прибутковим елементом корпоративної страте-
гії, сприяючи контролю в ризикованих питаннях 
управління та підтримки відносин, які важливі для 
довгострокової рентабельності» [11, с. 33].

Сьогодні торгівля освітніми послугами набуває 
більш важливу роль у розвитку національних еко-
номік і світу в цілому. Фінансові показники сві-
тового ринку освітніх послуг вже перевищують 
100 млрд дол. США, із них понад 60 млрд дол. припа-
дає на міжнародні послуги вищої освіти [12, с. 236].

При розробці спеціальної концепції та страте-
гії реалізації корпоративної соціальної діяльності 
відповідальним особам ВНЗ необхідно враховувати 
глобальні тенденції, кращі світові практики та осо-
бливий акцент робити на можливостях співпраці з 
міжнародними організаціями в рамках реалізації 
КСВ. Хочемо зазначити, що урахування напрацю-
вань міжнародних організацій не потребує від ВНЗ 
додаткового фінансування, тоді як участь у спільних 
проектах може, навпаки, принести додаткові вигоди, 
у тому числі і матеріальні.

Останніми роками активізувалася робота з пи-
тань корпоративної соціальної відповідальності на 
рівні міжнародних організацій та міжнародних 
глобальних ініціатив. Прикладами таких ініціа-
тив є Мережа Глобального договору, започаткова-
на Організацією Об’єднаних Націй (далі – ООН) та 
ініціатива «Принципи відповідального управління 
освітою» («Principles for Responsible Management 
Education») (далі – ПВУО). Розглянемо їх деталь-
ніше.

З моменту свого заснування у 2000 році Глобаль-
ний договір ООН перетворився у найбільшу ініціа-
тиву у сфері корпоративного громадянства, налічу-
ючи вже більше 10 000 учасників із 145 країн світу, 
успішно продовжує заохочувати компанії та органі-
зації у всьому світі підтримувати та інтегрувати в 
дію 10 універсальних принципів у сфері прав люди-
ни, трудових відносин, навколишнього середовища, 
та протидії корупції (див. табл. 1).

Для інтеграції цінностей Глобального договору у 
національний контекст ініціатива оперує за допомо-
гою місцевих мереж. Мережа Глобального договору 
України була заснована за підтримки Представни-
цтва ООН в Україні у 2006 році. З того моменту 
Мережа сприяє реалізації українськими компані-
ями та іншими зацікавленими сторонами принци-
пів Глобального договору, виступаючи найбільшою 
платформою розвитку корпоративної соціальної від-
повідальності в Україні. Українська мережа Гло-
бального договору пропонує своїм членам великий 
вибір навчальних подій, підтримку в написанні Зві-
тів з прогресу, інформаційне сприяння, ознайомлює 
з найкращими практиками з реалізації КСВ в між-
народному контексті, надає можливість впливу на 
політику з розвитку КСВ в Україні тощо. Україн-
ська мережа Глобального договору активно залучає 
до своєї діяльності установи системи вищої освіти 
та наукові організації. Станом на 2014 рік до Укра-
їнської мережі Глобального договору долучилися 
12 установ системи освіти, науки та громадянсько-
го суспільства, зокрема це Київський національ-
ний торгово-економічний університет, Універси-
тет «КРОК», Харківський соціально-економічний 
інститут, Українська академія банківської справи 
НБУ, Дніпропетровський університет імені Альфре-
да Нобеля, Український Католицький Університет 
та інші [13].

Слід зазначити, що, незважаючи на активну робо-
ту Української мережі Глобального договору, процес 
інтеграції до її лав вітчизняних навчальних закладів 
та наукових установ проходить вкрай повільно. На 
нашу думку, це пов’язано з нерозумінням керівни-
цтвом ВНЗ концепції корпоративної соціальної від-
повідальності та її впливу на діяльність ВНЗ.

Ініціатива «Принципи відповідального управлін-
ня освітою» (Principles for Responsible Management 
Education) була розроблена у 2007 році міжнародною 
цільовою групою із шестидесяти деканів, ректорів 
університетів та офіційних представників провідних 
бізнес-шкіл та академічних інститутів. На даний час 
існують різні рівні членства в ПВУО. Крім того, слід 
зазначити, що більшість членів організації є бізнес-
школами, особливої категорії установ вищої освіти, 
які фокусуються на програмах підготовки вищого 
управлінського складу компаній (організацій). На ін-
формаційному сайті ПВУО доступні звіти учасників 
ініціативи щодо досягнення ними принципів відпо-
відального управління освітою та загальні рекомен-
дації вищим навчальним закладам щодо їх руху до 
корпоративної соціальної відповідальності в умовах 
сталого розвитку.

Ідея розробки принципово нової глобальної плат-
форми для академічних інститутів випливає з реко-
мендацій для всіх академічних зацікавлених сторін 
Глобального договору ООН. Завдяки координації 
Глобального договору ООН та провідних наукових 
установ цільова група ПВУО розробила набір шести 
принципів, які повинні закласти основу глобальної 
платформи для відповідального управління освітою 
(див. табл. 2).

Таблиця 1 
Універсальні принципи у сфері КСВ за Глобальним 

договором ООН

Номер 
принципу Сутнісний зміст принципу

З прав людини

Принцип 1 Ділові кола повинні підтримувати та пова-
жати захист міжнародних прав людини

Принцип 2
Ділові кола повинні переконайтеся, що 
вони не повинні бути причетні до пору-
шень прав людини

Праці

Принцип 3
Ділові кола повинні підтримувати свободу 
асоціацій та ефективне визнання права на 
ведення колективних переговорів

Принцип 4 Ліквідація всіх форм примусової та 
обов’язкової праці

Принцип 5 Повне викорінення дитячої праці

Принцип 6 Ліквідація дискримінації в галузі праці і 
зайнятості

Довкілля

Принцип 7 Ділові кола повинні підтримувати обереж-
ний підхід до екологічних питань

Принцип 8
Ділові кола повинні вживати ініціативи, 
спрямовані на підвищення відповідальнос-
ті за стан навколишнього середовища

Принцип 9
Ділові кола повинні заохочувати розробку 
та розповсюдження екологічно безпечних 
технологій

Протидії корупції

Принцип 10
Ділові кола повинні боротися з корупцією 
у всіх її формах, включаючи здирництво і 
хабарництво

Джерело: складено авторами за матеріалами [13]
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Таблиця 2 
Принципи відповідального управління освітою

Принципи Сутнісний зміст принципу

Принцип 1. 
Мета

Ми розвиватимемо можливості студентів, 
щоб вони стали майбутніми генераторами 
сталого розвитку для бізнесу та суспіль-
ства в цілому і їх навики роботи на благо 
суспільства і глобальної економіки.

Принцип 2. 
Значення

Ми будемо включати до нашої академічної 
діяльності та навчальних програм принци-
пи глобальної соціальної відповідальності, 
які відображені в міжнародних ініціати-
вах, таких як Глобальний договір ООН.

Принцип 3. 
Метод

Ми створимо освітні рамки, матеріали, 
процеси і середовища, які дозволяють 
передавати ефективний освітній досвід 
відповідального лідерства.

Принцип 4. 
Дослідження

Ми будемо брати участь в концептуаль-
них і емпіричних дослідженнях, які 
просувають наше розуміння про роль, 
динаміку та вплив корпорацій у створенні 
стійкої соціальної, екологічної та еконо-
мічної рівноваги.

Принцип 5. 
Партнерство

Ми будемо взаємодіяти з керівниками 
бізнес-корпорацій, щоб розширити наші 
знання і вирішити суперечливі питання в 
досягненні соціальної та екологічної від-
повідальності і спільно вивчити ефектив-
ні підходи до вирішення цих завдань.

Принцип 6. 
Діалог

Ми сприятимемо і підтримуватимемо діа-
лог та дебати серед педагогів, студентів, 
бізнесу, уряду, споживачів, засобів масової 
інформації, організацій громадянського 
суспільства та інших зацікавлених груп 
та зацікавлених сторін з найважливіших 
питань, що пов’язані з глобальною соціаль-
ною відповідальністю та сталим розвитком.

Джерело: складено авторами за матеріалами [14]

Станом на 2014 рік учасниками та підписантами 
для обміну інформацією про досягнутий прогрес є 
три вищі навчальні заклади України: Міжнародний 
інститут бізнесу, Києво-Могилянська Бізнес Школа, 
Львівська бізнес-школа [14].

На нашу думку, реалізація будь-якої ініціативи, 
яка суттєво змінює систему діяльності суб’єкта, пови-
нна мати чіткі критерії оцінки. Саме відсутність у ві-
тчизняній науковій літературі критеріїв оцінки діяль-
ності ВНЗ у рамках реалізації програм корпоративної 
соціальної відповідальності призводить до повільної 
інтеграції установ освіти до формування власної кон-
цепції КСВ. Враховуючи певну закритість суб’єктів 
освітньої діяльності в Україні, зокрема суб’єктів ви-
щої освіти, оцінити віддачу від реалізації соціальної 
функції ВНЗ достатньо складно. Переважна більшість 
вищих навчальних закладів України не публікують 
нефінансову звітність, зокрема звіти з КСВ, хоча і 
приймають активну участь у виконанні соціальних 
функцій, у свою чергу не класифікуючи їх виконання 
як корпоративну соціальну відповідальність.

На думку вчених С. Барабліної та Л. Мехрішві-
лі, освітня установа, реалізуючи принцип соціально 
відповідального інституту, покликана реалізовувати 
такі функції:

1. Відтворення суспільного інтелекту – надання 
суспільству освітніх послуг, які спрямовані безпосеред-
ньо на обслуговування людини і вільний її розвиток.

2. Підготовка висококваліфікованих кадрів (еліти 
суспільства) – один із вирішальних факторів розви-
тку системи освіти в цілому, а також забезпечення 
науково-технічного та соціально-економічного про-
гресу країни.

3. Формування ринку праці – нові знання, що 
створюються у навчальному закладі, здійснюють 

прямий вплив на ринок праці, примушуючи пере-
оцінювати значення тих або інших професіональних 
навиків, призводячи до змін кількісних та якісних 
вимог до трудових ресурсів.

4. Розвиток культури та норм поведінки, наявність 
і дотримання яких в більшості визначають психологіч-
ний клімат у ВНЗ і його ринкову капіталізацію.

5. Стабілізація соціальних відносин – навчальний 
заклад виступає активним гравцем соціальних взаємо-
дій із зацікавленими сторонами і великого загалу пред-
ставників соціального середовища регіону [15, с. 205].

Незважаючи на відсутність критеріїв оцінки 
ефективності від впровадження концепції КСВ у ді-
яльності вищого навчального закладу, ми вважає-
мо, що ефекти від покращення репутації навчально-
го закладу в суспільстві, інтенсифікації співпраці з 
громадами, органами регіональної влади, міжнарод-
ними організаціями, формування екологічної та со-
ціальної свідомості у студентів та викладачів прине-
суть свої корисні плоди у найближчій перспективі. 
«В умовах, коли суспільство масового споживання 
наштовхується на обмеженість всіх видів ресурсів, –  
пише Д. Базилевич, – посилюється соціальна нерів-
ність та зростає соціальне напруження. У даних умо-
вах актуалізується пошук нових критеріїв соціаль-
но-економічного розвитку та суспільного прогресу з 
урахуванням його гуманістичної та екологічної скла-
дової» [16, с. 6].

Формування корпоративної соціальної відпові-
дальності бере свій початок з того, що всі основні 
суб’єкти освітнього процесу зрозуміють її значення 
і роль для успішного функціонування ВНЗ в умо-
вах конкуренції та сталого розвитку. Слід вироби-
ти систему направляючих індикаторів, до яких на 
нашу думку слід віднести: усвідомлення спільної 
мети; можливість поінформованого вибору; відкри-
тість до новацій; відповідальність перед теперішні-
ми і майбутніми поколіннями; потяг до навчання 
та професійного зростання; готовність до коопера-
ції в рамках реалізації комплексних соціальних 
завдань. Як зазначає А. Колот: «Логіка наукових 
досліджень, здоровий глузд, неупереджені суджен-
ня мали б переконати соціум, його організації, що 
КСВ – це не мода, не дії на злободенну тему, не 
благодійність, як і не примус, а соціальний інсти-
тут, використовуючи потенціал якого можна набу-
ти конкурентних переваг та забезпечити стійкий 
розвиток» [4, с. 10].

Висновки з даного дослідження. Вищі навчаль-
ні заклади на сьогоднішній день виступають у ролі 
потужних навчально-науково-виробничих центрів, а 
університетські містечка інколи нагадують невели-
кі міста, що мають свою розвинуту інфраструктуру. 
Подібні тенденції вимагають від вищих навчальних 
закладів налагодження тісної взаємодії з регіональ-
ною владою та місцевими громадами. Активна при-
сутність ВНЗ України на глобальному ринку освітніх 
послуг, у форматі боротьби за абітурієнтів з інозем-
них країн, призводить до необхідності перебудови 
системи вищої освіти України в цілому та її суб’єктів 
зокрема, з метою переходу останніх до стандартів, 
прийнятих в усьому світі. Одним із таких стандартів 
на сьогоднішній день є дієва участь ВНЗ у реаліза-
ції ними концепції корпоративної соціальної відпо-
відальності.

Проведений аналіз наукових досліджень у сфері 
КСВ дозволив нам зробити власне, авторське визна-
чення соціальної відповідальності вищого навчаль-
ного закладу. На нашу думку, це визнана всіма, 
усвідомлена і цілеспрямована діяльність вищого на-
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вчального закладу у формуванні соціальної та еко-
логічної свідомості учасників науково-освітнього 
процесу з урахуванням інтересів зовнішнього серед-
овища та груп стейкхолдерів, з метою побудови кон-
курентоспроможної економіки на засадах сталого 
розвитку.

Впроваджуючи принципи КСВ у своїй діяльності, 
вищі навчальні заклади в особі своїх керівників, сту-
дентів та співробітників повинні ставити амбітні цілі; 
формувати нові стандарти якості життя; сприяти по-
літиці зміцнення громад та суспільства в цілому. Кор-
поративна соціальна відповідальність є рушійною си-
лою в процесах формування соціально відповідальних 
громадян по відношенню до суспільства, громади, на-
вколишнього середовища, соціально вразливих груп 
тощо. Це вкрай важливо для ВНЗ в умовах сталого 
розвитку, оскільки це дозволяє мобілізувати прихо-
вані ресурси, вкрай необхідні в умовах глобального 
конкурентного середовища, та отримати максималь-
ний синергетичний ефект на довгі роки.
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