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Відповідальність = зобов'язання  

Відповідальність передбачає зобов'язання 
надати іншим що-небудь або позбавити їх 

від чого-небудь 

Зобов'язання виходить за межі встановлених 
законом правил поведінки і передбачає, що 
організація добровільно приймає додаткові 

заходи щодо підвищення якості життя 
робітників та їх сімей, а також місцевої 

спільноти та суспільства в цілому 

 



Соціальна відповідальність – ЕС- 
Україна 

•  У 2011 році була прийнята нова стратегія 
Європейської комісії щодо соціальної 
відповідальності. 

•  15 країн Європи вже розробили 
національні стратегії щодо соціальної 
відповідальності 

• В Україні йде процес створення Концепції 
"Національна стратегія соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні" 

 



Університет – двигун регіонального 
розвитку 

Соціальна 
відповідальність 

Викладання 

Наука 



Соціальна відповідальність вузу 

    це його вклад у розвиток суспільства, що 
передбачає «добровільний розподіл із 

державою відповідальності за соціально-
економічний розвиток регіону, за 

вирішення найбільш гострих та 
невідкладних соціальних проблем, за 

задоволення життєво важливих соціальних 
потреб суспільства» 

 



Роль соціальної відповідальності 
вузу 

• Прискорення розвитку регіону 

• Зменшення політичних та соціальних ризиків 

• Укріплення міжнародних економічних зв'язків 
регіону та країни з країнами-партнерами 

• Укріплення репутації вузу 

• Збільшення цінності його бренду 

• Підвищення інвестиційної привабливості  



Реалізація соціальної 
відповідальності вузу 

Реалізація соціальної відповідальності 

Регіоналізація 

Тісне співробітництво вузу з 
бізнесом, науковими центрами, 

суспільством, навчальними 
закладами та органами влади 

Інтернаціоналізація 

Навчання іноземних громадян, 
залучення іноземних 
викладачів, іноземні 

стажування, студентські обміни, 
міжнародні дослідження, 

конференції, гранти. 



За що несе відповідальність вуз 

       

 

За транслювання знань - за передачу знань, 
вмінь, навичок від покоління до покоління, 
без чого суспільство не може підтримувати 

власне існування та розвиток 

 

 



За що несе відповідальність вуз 

     

 

 

За розвиток науки - й відповідно й за основні 
тенденції розвитку суспільства 



За що несе відповідальність вуз 

     

 

За підготовку професіоналів певного рівня, 
за відсутністю яких не може функціонувати 

національна економіка, культура, 
забезпечуватися порядок та безпека 

 



За що несе відповідальність вуз 

     

 

За підготовку еліти суспільства в галузі 
політики, економіки, науки, культури: від 

того, як так кого готують у якості еліти вузи, 
безпосередньо залежить доля суспільства 

  

 



За що несе відповідальність вуз 

     

За розмивання соціальних бар'єрів в 
суспільстві: саме отримання вищої освіти 

зазвичай виступає передумовою 
підвищення соціального статусу, 

пересування за вертикаллю з одного 
соціального прошарку в інший 

  

 



Процес управління соціальною 
відповідальністю 

     

 

1 
Пріоритети 
соціальної 
політики 

2 
Структура 

управління 

3 
Програми 
навчання 

4 
Соціальні 
програми 

5 
Оцінка і 

комунікаці
я 



Напрямки реалізації соціальної 
відповідальності вузу 

 

Освіта та лідерство 
 

• Програми у школах – заняття зі школярами, конкурси, 
ділові ігри, відвідування компаній 

  
• Бізнес освіта – навчальні програми стосовно соціально-

відповідального бізнесу 
  
• Стажування студентів  на підприємствах – досвід роботи 

в реальних умовах 
 

• Корпоративні програми підвищення кваліфікації 
молодих спеціалістів 

 



Напрямки реалізації соціальної 
відповідальності вузу 

 
Розвиток підприємництва 

 
• Передача навичок менеджменту малим підприємствам 
   
• Консультації і підтримка молодих  бізнесменів, що 

починають власну справу 
 

• Створення бізнес-інкубаторів 

 
• Консультаційні центри щодо розвитку малого 

підприємництва 
 



Напрямки реалізації соціальної 
відповідальності вузу 

Вирішення соціальних проблем 
 

• Сприяння у працевлаштуванні 
 

• Реалізація соціальних програм – благодійна 
допомога дітям-сиротам, інвалідам, 
ветеранам, тваринам; 
 

• Захист оточуючого середовища та формування 
екологічної свідомості у суспільстві 
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Дякуємо за увагу! 


