РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
«Європейські бізнес-практики КСВ»
(перший рік: 2014-2015 рр.)
Впроваджено нові університетські курси

Впроваджено 6 навчальних курсів в 4 університетах України (табл. 1)
Таблиця 1
Впроваджені нові курси, пов’язані з КСВ
№

Навчальний заклад

Курси, що впроваджені
Соціальна відповідальність (для бакалаврів
всіх спеціальностей)

1

КНЕУ

/кафедра управління персоналом та
економіки праці/
Міжпредметний тренінг «Європейські
бізнес-практики КСВ» ( для слухачів
магістерської програми «Управління
міжнародним бізнесом» )
/кафедра міжнародного менеджменту/
Корпоративна соціальна відповідальність
(для слухачів МВА Інституту бізнес-освіти
КНЕУ)
/кафедра управління персоналом та
економіки праці/

2

ПВНЗ «Український гуманітарний
інститут»

Соціальна відповідальність фахівця

3

Житомирський державний
технологічний університет

Соціальна відповідальність (для магістрів)

4

НТУУ «КПІ»

Соціальна відповідальність (для магістрів)

Удосконалено університетських курсів
Удосконалено 17 навчальних курсів в 7 університетах України (табл. 2)
Таблиця 2
Використання практик КСВ у викладанні дисциплін
№
1

Навчальний
заклад
КНЕУ

№
1

2

3

2

3

Національний
університет
харчових
технологій
ПВНЗ
«Український
гуманітарний
інститут»

4

5

6

КНУ імені Тараса
Шевченка

Теми, де впроваджені

Бюджетна система
/викладач - Жибер Тетяна
(доц. каф. фінансів)
Маркетинговий менеджмент
/викладач - Голіцин Андрій
(доц. каф. маркетингу)
Основи економічної науки
/викладачі Кулага Ірина
(доц. каф. економічної теорії)
Ткаченко Олена
(доц. каф. економічної теорії)
Економіка галузей харчової
промисловості
/викладач - Штанько Людмила

Критерії видатків бюджету

Фінансовий аналіз
/викладач - Патраш Любов
(каф. фінансів)
Бюджетна система
/викладач - Патраш Любов
(каф. фінансів)

Аналіз корпоративної
соціальної відповідальності
підприємства
Державне регулювання
соціальної відповідальності
підприємств
Корпоративна соціальна
відповідальність органів
місцевого самоврядування
КСВ органів місцевого
самоврядування

Аналіз місцевого бюджету на
прикладі бюджету міста
/викладач - Патраш Любов
(каф. фінансів)
8 Тренінг «Від ідеї до проекту»
/викладач - Хлєбнікова Надія
9 Економіка підприємства
/викладач - Кравченко Тетяна
(асист. каф. економіки
підприємства)
10 Проектний аналіз
/викладач - Кравченко Тетяна
(асист. каф. економіки
підприємства)
7

4

Назва курсу

КСВ та концепція соціальновідповідального маркетингу
Економічні теорії

Еколого-економічні
проблеми харчових
виробництв

Журналістика як соціальне
підприємництво
Європейські практики КСВ
та їх адаптація на
вітчизняних підприємствах
Управління інвестиційними
проектами в умовах сталого
розвитку

5

6

7

Житомирський
державний
університет ім.
Івана Франка

Український
державний
університет
фінансів та
міжнародної
торгівлі
НТУУ «КПІ»

11 Аудит
/викладач - Боцян Тетяна
(доц. каф. менеджменту і
адміністрування)
12 Статистика
/викладач - Боцян Тетяна
(доц. каф. менеджменту і
адміністрування)
13 Економетрія
/викладач - Боцян Тетяна
(доц. каф. менеджменту і
адміністрування)
14 Страхування
/викладач - Музиченко Ольга
(доц. каф. міжнародних
фінансів)
15 Фінансовий менеджмент
/викладач - Музиченко Ольга
(доц. каф. міжнародних
фінансів)
16 Стратегії управління
/викладач - Артеменко Ліна
(проф. каф. обліку і аудиту)
17 Економіка праці
/викладач - Артеменко Ліна
(проф. каф. обліку і аудиту)

Інформаційний ресурс: Опитування слухачів тренінгу

Аудит не фінансової
звітності
Розрахунок показників
ефективності КСВ
Впровадження європейських
моделей КСВ
Страховий ринок та страхові
організації
Управління інвестиціями

Розробка стратегій
Соціальні практики

