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них кадрів; слабка інтеграція в глобальну вен-
чурну систему і суттєві бар’єри при проведенні 
міжнародних операцій; недостатня розвиненість 
фондового ринку. 

Отже, інноватика стає базовим фактором 
розвитку та конкурентоспроможності як країни 
в цілому, так і окремих підприємств. Як свід-
чить досвід розвинених країн, венчурний капі-
тал виступає стратегічним фактором в процесі 
інвестування інноваційної діяльності. Форму-
вання венчурної інноваційної системи сприяє 
підвищенню динаміки господарської діяльності, 
структурному оновленню економіки і стимулю-
ванню інноваційних перетворень на підприємс-
твах і організаціях. Однак, венчурна індустрія в 
Україні тільки починає формуватись. На даному 
етапі необхідно створити інституціональні умо-
ви для розвитку. Створення таких умов можли-
ве за рахунок таких заходів: удосконалення за-
конодавчої бази з метою правового регулюван-
ня створення та функціонування інститутів вен-
чурного інвестування інноваційних процесів; 
створення спеціалізованої організаційної струк-
тури некомерційного партнерства, що здатна 
була б реагувати на широкий спектр питань, 
пов’язаних з ризиковим інвестуванням; форму-
вання, підтримка та інформаційне забезпечення 
іміджу як країни в цілому, так і окремих регіо-
нів та підприємств, як інвестиційне привабливо-
го об’єкту; стимулювання розвитку інновацій-
них процесів шляхом забезпечення пільгового 
оподаткування; проведення та пропаганда мар-
кетингових досліджень; формування комплекс-
них програм навчання персоналу, активна пози-
ція щодо використання нематеріальних активів 
та інтелектуального потенціалу. 
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Постановка проблеми. Глобалізація між-
народного бізнесу вимагає зміни позицій його 
корпоративної відповідальності. Міжнародна 
корпоративна експансія на зовнішні ринки зосе-
реджує увагу світової спільноти на вимогах 
прозорості фінансово-господарської діяльності 
корпорацій, ясності їх підходів ведення бізнесу, 
оцінки його впливу на навколишнє та соціальне 
середовище. Все це викликано негативним 
впливом людської діяльності на кліматичний 
режим планети. В якості підтверджуючого ар-
гументу приведемо загальний перелік проблем, 
що впливають на глобальну зміну клімату пла-
нети, в країнах, що розвиваються: складова біо-
маси в структурі побутового первинного енер-
госпоживання – 80%, переважання богарного 
(незрошуваного) сільського господарства, не-
розвинена інфраструктура, залежність економік 
від природних ресурсів, вплив урбанізації та ін-
дустріалізації на деградацію оточуючого сере-
довища. Економікам цих країн потрібні суттєві 
розширення енергетичних та транспортних сис-
тем, міського господарства та сільськогосподар-
ського виробництва. І якщо визначений прогрес 
буде досягатися за рахунок традиційних техно-
логій і інтенсивного використання вуглеводню, 
це приведе до ще значнішого збільшення об’єму 
парникових газів, а значить і зміни клімату на 
Землі. Зміна кліматичного режиму планети є за-
грозою для всіх держав і в майбутньому буде 
лише ускладнювати процес розвитку. 

Оцінка меж температурних коливань в дов-
гостроковій перспективі дає документальне під-
твердження підвищення температури Землі на 1 
градус в порівняння з доісторичною ерою. Гло-
бальні кліматичні моделі, на основі яких оціню-
ється вплив на клімат Землі людської діяльнос-
ті, прогнозують діапазон підвищення можливих 
температур майбутнього тисячоліття від 2 до 5 
градусів навіть у випадку прийняття найрішу-
чіших заходів протидії наслідкам потепління. 
Глобальне потепління несе небезпеку для всіх 
країн, але найбільш вразливими у цих умовах 
будуть країни, що розвиваються ( приблизно 
75–80% вартості збитків). За оцінками спеціалі-
стів потепління лише на 2 градуси в порівнянні 
з рівнем температур доісторичної епохи приведе 
до щорічного зниження ВВП країн Африки та 
Південної Африки на 4–5%. Більшість країн, що 
розвиваються, не мають достатніх фінансових і 
технічних можливостей для управління постій-
но зростаючими ризиками зміни клімату плане-
ти. До того ж їх рівень благополуччя безпосере-
дньо залежить від природного ресурсного поте-

нціалу, який нерозривно пов’язаний з кліматич-
ними умовами. 

За історію свого існування людство ніколи 
не стикалося з потеплінням такого масштабу. 
Його наслідки можуть досить жорстко обмежи-
ти можливості розвитку. Тільки прийняття не-
відкладних та широкомасштабних заходів по 
скороченню викидів парникових газів зможе 
допомогти уникнути небезпеки пов’язаної з по-
теплінням клімату. 

Аналіз літератури. Проблемам глобальної 
корпоративної відповідальності присвячені ро-
боти політиків, політологів, вчених, дослідни-
ків, філософів, медиків, екологів. Теоретичні 
основи сучасного бачення проблеми та розвитку 
КСВ закладено провідними світовими школами 
бізнесу [1–3]. Українськими та російськими 
вченими О. Білорусом, Д. Лук’яненко, Д. Пан-
ченко [4], И. Беляєвою, М. Ескандаровим [5] та 
ін. [6] вивчалися сучасні проблеми КСВ та роз-
роблені основні принципи «лідерства» сучасно-
сті. Європейські країни демонструють приклади 
зацікавленості держави, як координатора та мо-
тиватора корпоративної соціальної відповідаль-
ності бізнесу [7]. Україна знаходиться в числі 
активних учасників глобальних ініціатив лідер-
ства з КСВ. Проект Національної концепції роз-
витку соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні обговорюється діловими колами та 
державними діячами країни [8]. 

Проведений аналіз наукових публікацій з 
названої теми дає підстави зазначити необхід-
ність розвитку ідеї глобального лідерства. Не-
зважаючи на значний обсяг публікацій з про-
блем корпоративної відповідальності, питання 
формування, розвитку та становлення механіз-
мів корпоративної відповідальності в рамках 
глобального управління недостатньо висвітлені 
у вітчизняних фахових дослідженнях, мало 
представлені в магістерських програмах на-
вчання українських вищих закладів, розгляда-
ються переважно фрагментарно, вибірково та не 
системно. Важливість вивчення проблеми фор-
мування лідерства в сфері корпоративної відпо-
відальності, створення платформ взаємодії між-
народних, державних, бізнесових і навчальних 
інституцій, визначення методологічних підходів 
та розробки програм навчання відповідальному 
менеджменту обумовлює актуальність та цілі 
представленої статті. 

Мета дослідження – вивчення «лідерства» 
у контексті глобальної корпоративної відпові-
дальності на базі створення авторських навча-
льних програм з фундаментальних дисциплін. 
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Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
основними пріоритетами розвитку світової спі-
льноти залишаються скорочення бідності та 
сталий розвиток. За оцінками економічних дос-
ліджень, прогнозований світовий економічний 
ріст не буде достатньо швидким та рівномірним, 
а значить достатнім для того, щоб протистояти 
загрозам зміни кліматичного режиму планети, 
особливо якщо в його основі будуть вуглеводне 
залежні моделі розвитку. Тому в основу глоба-
льної відповідальності не можна закладати ви-
бір між економічним ростом та зміною клімату. 
Дієвим, розумним буде об’єднати та сформува-
ти світову спільноту єдиною ініціативою глоба-
льної відповідальності для вирішення проблем 
глобального потепління, яка б була тісно 
пов’язана з економічним розвитком, знижувала 
б ступінь вразливості та забезпечувала б фінан-
сування переходу до моделі низько-вуглевод-
ного економічного зростання. 

Кожний четвертий топ-менеджер, який 
приймав участь в опитуванні дослідження «Но-

ва ера сталого розвитку», проведеного Accenture 
та ініціативою Глобального договору ООН для 
саміту бізнес-лідерів «Створюючи нову еру ста-
лого розвитку» (23–25 червня 2010 р.), відмітив 
нехватку необхідних знань та навиків у мене-
джерів, що є головною перешкодою впрова-
дження комплексного підходу до корпоративної 
соціальної відповідальності компаній [9; 10]. 

Отже, більшість керівників бізнес структур 
впевнені, що для того, щоб компанії могли ада-
птуватися до змінного зовнішнього середовища, 
необхідно вносити зміни в учбові програми по 
менеджменту. Успіх залежить від зміни моделей 
відповідальної поведінки людей, компаній, кор-
порацій, держав та міжнародних інституцій. 

Було проведене дослідження зарубіжних та 
вітчизняних практик викладання курсів (основ-
них і спецкурсів) та програм (бакалаврських, 
магістерських, аспірантських) «Корпоративна 
соціальна відповідальність» (далі КСВ). Фраг-
мент дослідження приведено в табл. 1. 

Таблиця 1. 
Формат практик навчання КСВ. 

 

Назва учбового закладу 
Наявність магістерсь-
кої програми / курсу 

КСВ 

Кількість 
кредитів 

Контрольні 
акценти 

Кількість 
базових / 

вибіркових 
курсів 

Лондонський Метрополіте-
новський Університет Магістерська програма 180 дисертація 5/2 

Університет Йоркшира Курс КСВ 10 кейси, екзамен 1 
Університет Ланкастера Курс для аспірантів  кейси 1 

Університет Глостершира Модуль з оточуючого 
середовища  кейси  

Університет Честера Модуль сталого розвитку  практика, звіт  
Дублінський технологічний 
інститут, Ірландія 4 модуля КСВ  проект, екзамен 4/1 

Лейцестерська Бізнес школа 7 модулів КСВ   7/– 
Бізнес щкола Нотінгемського 
Університету 

Магістерська програма 
КСВ 180 дисертація  

Віденський Університет Програма для аспірантів   1/– 
Український національний 
університет ім. Т. Г. Шевчен-
ко 

Окремі лекції, семінар-
ські заняття  

можлива магістерсь-
ка робота відповід-

ної тематики 
 

Києво-Могилянська академія Окремі модулі КСВ в 
різних дисциплінах    

Університет банківської спра-
ви Нацбанку України Спецкурс для магістрів   1/– 

 

Примечание: фрагмент дослідження [11–13]. 
 

На сьогодні сформована глобальна відпові-
дальність бізнес-шкіл, які приєднуються до іні-
ціативи ООН «Глобальний договір» та публіку-
ють свої звіти по сталому розвитку. Бачення 
глобальної відповідальності бізнес шкіл – це 
формування ефективного та відповідального 
менеджменту, здатного розуміти світові життє-
во важливі проблеми пов’язані зі збереженням 
оточуючого середовища; боротьбою з соціаль-
ною нерівністю та асиметрією економічного ро-

звитку світу; створенням дружнього інвестицій-
ного клімату і сприятливого регулятивного се-
редовища міжнародних корпорацій; продуцію-
вання нових знань, навиків та менталітету біз-
нес кіл; вихованням споживачів; застосуванням 
інноваційних технологій. 

Основні поведінкові формати глобальної 
відповідальності бізнес шкіл – це виховання но-
вого покоління менеджерів, об’єднаних філосо-
фією глобальної відповідальності бізнесу; роз-
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ширення існуючих та введення нових курсів та 
програм присвячених етиці ведення бізнесу та 
його глобальній відповідальності; активізація 
науково-дослідницької діяльності в цьому на-
прямку; підтримка та розробка інноваційних 
програм на тему соціальної відповідальності 
міжнародних корпорацій; орієнтація навчання 
на соціально-культурну відкритість, на розвиток 
діалогу в сфері трудових відносин, на захист ото-
чуючого середовища, на соціальну інтеграцію 
інвалідів, на фінансову підтримку студентів. 

Слід акцентувати увагу на існуванні Між-
народної ініціативи «Принципи викладання від-
повідального менеджменту» UN PRME. Зараз 
до неї приєднались 290 компаній і організацій, 
серед них і українські: Києво-Могилянська біз-
нес-школа, Міжнародний інститут менеджменту 
та інші.Українська мережа Глобального догово-
ру ООН стала однією з трьох мереж (Сербія, 
Японія), робота яких визнана ГД ООН самою 
активною і результативною в 2010 р. Основні 
заходи, що демонструють цю активність та ре-
зультативність, це: Національні конкурси бізнес 
кейсів по КСВ 2009 і 2010 рр.; Національні кон-
курси для журналістів на кращий аналітичний 
матеріал з висвітлення теми КСВ в Україні 2009 
і 2010 рр.; круглі столи «Впровадження курсу з 
КСВ в українських університетах: методологія, 
перші результати, перспективи», «Роль бізнес-
шкіл – об’єднуватися у підготовці відповідаль-
них лідерів»; засідання Консультаційної ради з 
розробки проекту Національної концепції роз-
витку соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні, офіційна реєстрація професії менедже-
ра з КСВ, розробка програми навчальної дисци-
пліни «Корпоративна соціальна відповідаль-

ність» для студентів галузей знань «Економіка 
та підприємництво», «Менеджмент та адмініст-
рування» освітньо-кваліфікаційного рівня бака-
лавр [14], Всеукраїнський літній інститут з ви-
кладання КСВ. 

Держава через Міністерство науки і освіти 
(МОН) України (наказ № 99 від 10.02.2010 р. 
«Про концепцію організації підготовки магіст-
рів в Україні») рекомендує зробити дисципліну 
«Корпоративна соціальна відповідальність» но-
рмативною. Ініціативою ГД ООН в Україні, 
групи науковців та відповідальних компаній – 
лідерів українського бізнес середовища є гайд 
інтеграції курсу КСВ в МВА та конкурс автор-
ських магістерських програм з КСВ. 

Вже декілька років у Київському націона-
льному економічному університеті ім. Вадима 
Гетьмана група викладачів кафедри міжнарод-
ного менеджменту під керівництвом д.е.н., про-
фесора Д. Г. Лук’яненко проводить дослідниць-
ку роботу «Глобальне управління і КСВ». Пер-
ші результати названих досліджень знайшли 
своє відображення у відповідних темах бакала-
врських та магістерських курсів «Глобальна 
економіка», «Міжнародний менеджмент», в між 
предметнім тренінгу «Технології крос-культур-
ного менеджменту: адаптація до умов реального 
середовища» магістерської програми «Управ-
ління міжнародним бізнесом», підготовці док-
торських та кандидатських наукових робіт. 

Одним з вагомих результатів є розробка ав-
торської магістерської програми «Глобальне ві-
дповідальне лідерство» (д.е.н. Панченко Е. Г., 
к.е.н. Петрашко Л. П.). 

Методологічні та методичні аспекти її фор-
мування викладені в табл. 2. 

Таблиця 2. 
Авторська програми МБА «Глобальне відповідальне лідерство». 

 

Назва модулю Базовий / ви-
бірковий Кредити Семестр 

1. Перспективи глобального управління в контексті сталого розвитку 
(лекції) 
1.1. Диспут «Національна стратегія сталого розвитку» 
1.2. Семінар «Специфіка діагностики КСВ міжнародних компаній» 

Базовий 
 

Вибірковий 
Вибірковий 

10 

1 
 

1 
1 

1. Етичні дилеми глобального управління (лекції) 
1.1. Майстерня проектування моделей етичних рішень в міжнародно-
му бізнес середовищі 
1.2. Дискусійний клуб «Ринкова етика» 

Базовий 
Вибірковий 

 
Вибірковий 

10 

1 
1 
 

1 
1. Корпоративний менеджмент та стандарти корпоративної соціаль-
ної звітності (лекції) 
1.1. Інтегрована оцінка рівня інформаційної прозорості та системнос-
ті міжнародних корпорацій в сфері КСВ (практика 1 тиждень, звіт) 
1.2. Тренінг «Соціальна звітність» 

Базовий 
 

Обов’язковий 
 

Обов’язковий 

10 

1 
 

1–2 
 

2 
1. Бізнес-лідери соціальної відповідальності ( на вибір) 
1.1. Дисертація 
1.2. Дослідження бізнес-практик КСВ міжнародних корпорацій 
1.3. Формування та розробка кейсів з КСВ міжнародних корпорацій 
1.4. Груповий проект 

Інтерактивний 
модуль (дос-
лідження та 
презентація 
результатів) 

20 

2 
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Основною метою магістерської програми 
«Глобальне відповідальне лідерство» є форму-
вання у слухачів базових знань з корпоративної 
відповідальності, засвоєння практичного ін-
струментарію реалізації соціально відповідаль-
ної поведінки корпорацій в сучасному бізнес 
середовищі, підготовка відповідальних лідерів – 
інтеграторів, що забезпечать переорієнтацію 
стратегій компанії в напрямку сталого розвитку 
та відповідального ведення бізнесу. 

Типова програма МВА «Глобальне відпові-
дальне лідерство» розрахована на 4 модулі: 

1 модуль «Перспективи глобального управ-
ління в контексті сталого розвитку». Сучасні 
концепції та критичні перспективи глобального 
управління. КСВ в контексті сталого розвитку 
та глобалізації (ключові концепції). Визначення 
КСВ. Глобальні ініціативи та принципи відпові-
дального лідерства. Проблеми регулювання КСВ. 
Особливості регулювання та законодавство по 
сталому розвитку: ЄС, США. Ієрархія інструме-
нтарію корпоративної соціальної відповідально-
сті в міжнародному бізнесі. Параметри глобаль-
ної корпоративної відповідальності. Глобальний 
моніторинг соціальної і етичної відповідальнос-
ті міжнародних корпорацій. Крос-культурні 
ціннісні орієнтації глобальної корпоративної ві-
дповідальності. Електронна отологія і КСВ. 

2 модуль «Етичні дилеми глобального 
управління». Макро- та мікрорівні етичних про-
блем міжнародного бізнесу. Категорії соціально 
відповідальної поведінки та їх крос-культурні 
особливості. Деонтологічна , телеологічна, рин-
кова етика. Етичні конфлікти. Моделі прийняття 
етичних рішень. Етика і корупція. Етичний кон-
троль. Корпоративний шантаж. Діагностика та 
вимірювання етики. Етичний аудит. Корпорати-
вні цінності, кодекс поведінки і етика. Етична 
самоорганізація у віртуальних соціумах. Корпо-
ративне громадянство: соціальний, політичний і 
економічний контекст. 

3 модуль « Корпоративний менеджмент та 
стандарти корпоративної соціальної звітнос-
ті». Трансформаційна модель корпоративного 
менеджменту. Концепція управління вартістю 
міжнародної компанії. Управління ризиками. 
Соціальний контракт. Інформація і комунікація. 
Керівництва, міжнародні стандарти та основні 
принципи соціального та екологічного обліку, 
аудиту та звітності. Стратегії корпоративної со-
ціальної звітності. 

4 модуль «Бізнес-лідери соціальної відпові-
дальності» – цей інтерактивний модуль перед-
бачає дослідження формування глобальних пар-
тнерств відповідальних бізнес-лідерів; створен-
ня платформ глобальної взаємодії міжнародних, 
державних, бізнес та навчальних інституцій; 

практик КСВ міжнародних корпорацій та пре-
зентацію його результатів. 

Формат 4 модулю: визначення теми дослі-
дження. Філософія, процес та дизайн дослі-
дження. Огляд та критичний аналіз літератури. 
Збирання даних: види даних, джерела, техніки 
збору та маніпуляція даних. Якісні дослідження: 
інтерв’ю, фокус-групи, анкети, вивчення бізнес-
кейсів. Кількісні дослідження: анкети, інтерв’ю, 
когнітивне картування, аналіз статистичних да-
них, вивчення кейсів. Перевірка гіпотез та про-
позицій. Написання дисертації. Дослідження 
кейсів КСВ на міжнародній арені. Дослідження 
міжнародних бізнес-практик КСВ. Презентація 
дослідження (2500–3500 слів на узгоджену те-
му). Груповий проект. Есе від групи (4000 слів). 

Висновки. Саме в переломний момент сві-
тового економічного розвитку, коли концепція 
сталого розвитку повинна інтегруватися в бізнес 
стратегії більшості компаній світу необхідно, 
щоб бізнес школи формували у своїх слухачів 
базові знання з теорії та практики перспектив 
глобального управління: глобального відповіда-
льного лідерства та допомагали набувати відпо-
відних професійних компетенції, що забезпечу-
ють механізми реалізації глобальної відповіда-
льної поведінки в сучасному бізнес середовищі. 
Саме на такі цілі направлена авторська магіс-
терська програма «Глобальне відповідальне лі-
дерство». 
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