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таких базовых показателей, как их демографический, профессиональный и образовательный потенциал, а также уровень 

материального положения населения. Определены основные причины, влияющие на состояние трудового потенциала страны. 

Целью исследования было проанализировать имеющиеся трудовые ресурсы Украины. Для этого были использованы 

статистические данные Государственной службы статистики Украины, данные рейтингов Global Index of Cognitive Skills and 

Educational Attainment 2016 и Education Index 2016. 

Основными методами, которые были использованы в процессе исследования, были статистический и аналитический методы. 

Анализ трудовых ресурсов показал негативные тенденции в формировании количественного и качественного состава трудовых 

ресурсов Украины. В рамках анализа были определены проблемы в динамике и структуре трудовых ресурсов и их причины. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, демографические показатели, количественный состав трудовых 

ресурсов, качественный состав трудовых ресурсов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ РОЗХОДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ, ЄВРОПЕЙСЬКОЇ Й 

УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 
Зважаючи на історичні, культурні, політичні та соціальні відмінності, характерні для розвитку різних країн та регіонів, учені 

відзначають значні розбіжності у сферах прояву, об’єктах і заходах бізнесу з соціальної відповідальності. Однак, незважаючи на 

це, багато факторів виявляють схожий вплив на формування системи соціальної відповідальності в країні. У сукупності це 

формує модель соціальної відповідальності. У статті проаналізовано концептуальні засади моделей американської, європейської 

та української корпоративної соціальної відповідальності, сформовано порівняльну характеристику американської, європейської 

та української моделей корпоративної соціальної відповідальності за ознаками та проаналізовано їх суть, вказано концептуальні 

розходження та приділено увагу розвитку української корпоративної соціальної відповідальності. 

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, американська модель, європейська модель, українська модель 

 
Актуальність дослідження. Події останніх 

років, а саме світова фінансова та економічна 

криза, загострення соціальної напруженості, 

погіршення стану навколишнього середовища - 

спонукають суб'єктів економіки до пошуку 

нових стратегій і підходів до ведення бізнесу, 

обліку невластивих діяльності ризиків, зокрема 

екологічних і соціальних. Одним з таких під-

ходів є концепція корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ), безпосередньо узгоджу-

ється з концепцією сталого розвитку. Необхід-

ність і доцільність впровадження концепції 

корпоративної соціальної відповідальності (далі 

- КСВ) активно вивчається світовим науковим 

співтовариством ще з початку 1950-х років. 

Кожна країна виділяє свої підходи до 

впровадження концепції КСВ, які обумовлені 

історичними і культурними традиціями, менталі-

тетом громадян, станом навколишнього середо-

вища і станом розвитку економіки. Такі особли-

вості кожної країни знайшли своє місце в моде-

лях КСВ, притаманні кожній з країн. Активна 

позиція некомерційних організацій сприяє 

поширенню концепції КСВ, підвищенню рівня 

обізнаності, як окремих груп підприємств, так і 

суспільства в цілому і змушує керівництво 

суб'єктів господарювання переосмислювати 

підходи до ведення бізнесу. 

Корпоративна соціальна відповідальність пе-

редбачає системне поєднання трьох компонентів 

ведення бізнесу – економічного, екологічного та 

соціального. В сучасному бізнес-середовищі 

вимоги до ведення бізнесу на засадах КСВ 

висуваються не тільки до компаній, які 

здійснюють негативний вплив на вище згадані 

аспекти, а й до тих, які такого впливу не здійс-

нюють. Таким чином, фінансові структури є 

безпосередніми учасниками процесу 

«соціалізації» бізнесу [7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню особливостей концепції корпора-

тивної соціальної відповідальності та моделей її 

реалізації присвячено значну кількість робіт 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Найбільш 

вагомий внесок було зроблено зарубіжними вче-

ними: Ф. Котлером [1], Е. Карнегі, М. Портером, 

М. Крамером, Т. Вілсон, А. Керролом, М. Фрід-

маном, Ю. Благовим, К. Девісом та іншими, де 

КСВ існує вже досить тривалий проміжок часу й 

успішно функціонує. Серед вітчизняних науков-

ців доцільно виділити праці В. Воробей, О. 

Лазоренко, Р. Колишко [2], І. Малік, І. О. [3] та 

О. М. Скляр [4], Ю. Бегма, О. Віннікова, О. Редько,                         

І. Комарницького, З. Галушки [5] та інших.  

Об’єкт дослідження. Моделі корпоративної 

соціальної відповідальності. 

Предмет дослідження. Концептуальні 

розходження моделей корпоративної соціальної 

відповідальності.  

Постановка завдання. В своєму становленні 

й розвитку корпоративна соціальна відповідаль-

ність практично у кожному регіоні, і навіть 

континенті, має свої відмінності. Різниця, навіть, 

відчутна і на рівні країн. Це свідчить про те, що 

практика реалізації КСВ в одній країні не може 

бути актуальною в будь-якій іншій: в одній – во-

на ще не настільки сформована, в іншій – навпа-

ки, вже надзвичайно розвинута. Взаємовідно-

сини між компанією і її постачальниками на 

етичних засадах на сучасному етапі вважаються 
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пріоритетною темою в країнах, де поширюється 

діяльність організацій з питань етичної торгівлі. 

Втім, для України ця практика ще не набула 

актуальності, оскільки важливим залишається 

питання соціальної відповідальності самих 

суб’єктів господарювання. Враховуючи цю 

відмінність у розвитку, важливо розуміти 

різноманітні моделі і характеристики соціальної 

відповідальності, притаманні тій чи іншій країні 

або регіону в цілому та знайти їх розходження.  

Результати дослідження. Сьогодні експерта-

ми і провідними вченими прийнято виділяти три 

моделі КСВ - американську, європейську та 

азіатську (японську). Відразу варто відзначити, 

що в науковій літературі можна зустріти і інші 

моделі, наприклад британську, англо-саксонсь-

ку, континентальну, українську, які, на нашу 

думку, є похідними від цих трьох моделей і базу-

ються на них.  

В межах даної статті будуть розглянуті три 

моделі корпоративної соціальної відповідальнос-

ті: американська, європейська та українська, 

порівняльна характеристика та концептуальні 

розходження яких представлені в табл. 1 
 

Ознака порівняння Американська модель Європейська модель Українська модель 

Специфіка 

корпоративної 

соціальної 

відповідальності 

Тяжіє до філантропії Пов’язана безпосередньо 

з бізнесом і 

формалізується у вигляді 

стратегії 

Добровільне прийняття 

соціальних стандартів і норм 

поведінки під державним 

контролем узятих зобов'язань 

Сфера застосування Будь-яка. Фінансування 

соціальних програм 

відбувається через 

неприбуткові організації або 

напряму 

Сфера застосування 

обмежується цінностями 

та стратегією 

Інтеграція програм 

корпоративної соціальної 

відповідальності в корпоративну 

стратегію 

Правове регулювання Застосування принципів 

прецедентного права 

Кодифікація 

законодавства 

Серед законів України, що 

містять норми щодо КСВ 

підприємств, у наш час діє 

Податковий Кодекс України. 

Інші закони України, що 

забезпечують правові відносини 

підприємств із зацікавленими 

сторонами, функціонують у 

недостатній мірі 

Цільовий орієнтир КСВ – вибір компанії, 

пов'язаний з її репутацією 

КСВ – добровільний 

вибір компанії робити 

більше, ніж встановлено 

КСВ - залучення державних і 

суспільних інститутів у процес 

узгодження суспільних 

інтересів, тобто дотримується 

принцип добровільності 

Зв'язок суб’єкта 

господарювання із 

його соціальними 

проектами 

Передбачає мінімальний 

зв'язок – чим менший зв'язок 

між бізнесом та соціальним 

проектом, тим краще 

Тісний зв'язок, тобто 

діяльність пов'язана із 

розвитком компанії 

Зв'язок пов'язаний із розвитком 

компанії та благодійною 

діяльністю 

Вид відповідальності Індивідуальна Колективна солідарна Колективна 

Відносини із 

зацікавленими 

сторонами 

Етичність відносин зі 

стейкхолдерами є засобом 

більш повного задоволення 

інтересів власників 

Однаково рівне ставлення 

до всіх зацікавлених осіб 

Орієнтується на ближче коло 

стейкхолдерів − державу, 

власників та персонал. 

Стадія розвитку Активний розвиток Зародження 

Таблиця 1Концептуальні розходження американської, європейської та української моделей корпоративної 

соціальної відповідальності [2,3,6] 

 

Беручи до уваги відображену таблицю вище, 

можна з упевненістю сказати що американська і 

європейська моделі є діаметрально протилежни-

ми: якщо американська модель тісно перепліта-

ється з філантропією, а перевага віддається реа-

лізації соціальних програм через спеціалізовані 

компанії, то в рамках європейської моделі – 

корпоративна соціальна відповідальність вважа-

ється складовою стратегії компанії і виступає 

фактором, який визначає підхід компанії до ви-

бору партнерів, проектів, об'єктів інвестування. 

Українська модель займає проміжне місце і має 

як спільні, так і відмінні риси з двома іншими. 

Американська модель соціальної відповідаль-

ності формується на філантропії, що істотно від-

різняє її від двох інших моделей КСВ, які ми 

аналізуємо. 

У США вирішенню багатьох соціальних 

проблем допомагає чисельність напрацьованих 

ними механізмів участі бізнесу в соціальній 

підтримці товариства через корпоративні фонди. 

Соціально відповідальні компанії отримують ряд 
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соціальних і економічних вигод від здійснення 

різних соціальних виплат своїм співробітникам з 

корпоративних фонду соціального захисту. Це 

приводить до зміцнення дисципліни праці, 

зростання продуктивності праці, зниження плин-

ності кадрів, зменшення соціальної напруже-

ності в колективі. Також, соціальна відповіда-

льність часто пов'язується з програмами волон-

терства персоналу підприємств і організацій в 

позаробочий час. 

Таким чином, основною особливістю амери-

канської моделі, яка відрізняє її від інших моде-

лей, є значна ініціатива бізнес-співтовариств, 

відносно слабке регулювання з боку держави і 

другорядна роль громадських організацій. Аме-

риканський уряд переносить рішення великої 

кількості соціальних проблем на місцевий 

рівень. Основними напрямками соціальної 

діяльності є пенсійні, освітні, медичні програми, 

що є відмінними з українською моделлю, що в 

основу бере саме трудову практику, а євро-

пейська модель орієнтована на три сфери реа-

лізації соціальної відповідальності економічну, 

зайнятість і охорону навколишнього середови-

ща. Соціальні ініціативи знаходять підтримку з 

боку держави у вигляді податкових пільг. Дана 

модель соціальної відповідальності передбачає 

певну свободу для підприємств щодо ступеня її 

залучення до вирішення соціальних проблем. 

Істотною відмінністю європейської моделі є 

те, що вона формується за допомогою соціально-

відповідальних механізмів ведення бізнесу при 

значному впливі з боку держави. Великим 

фактором є партнерські відносини: держава 

нерідко має представників в управлінні і пакети 

акцій у всіх структурах крупного бізнесу. 

Європейська модель соціальної відповіда-

льності бізнесу принципово відрізняється від 

американської прямим впливом держави. Щодо 

українською моделі, то вона має правове 

регулювання, але вибір відносно участі в КСВ 

залишається за суб'єктом господарювання. 

Європейський бізнес розцінює державу як 

інституцію, яка виконує прийняті в суспільстві 

правила поведінки, тоді як в США подібне 

втручання держави трактується як порушення 

свободи бізнесу. Згідно з американською модел-

лю прибутковість бізнесу є фундаментальною 

метою соціальної відповідальності, проте 

європейська відносить до неї додаткові аспекти: 

зобов'язання перед персоналом і територіальни-

ми громадами. Україна ж йде шляхом формуван-

ня так званої змішаної моделі корпоративної со-

ціальної відповідальності, яка припускає залу-

чення державних і суспільних інститутів у про-

цес узгодження суспільних інтересів, тобто 

дотримується принцип добровільності. 

Варто звернути окремо увагу на українську 

модель, адже в Україні модель корпоративної 

соціальної відповідальності перебуває в стадії 

формування, і якщо проаналізувати структуру 

соціальних видатків у корпоративному секторі, 

можна простежити наступні тенденції:  

- вектор політики корпоративної соціальної 

відповідальності став спрямований насамперед 

на персонал і споживачів;  

- більшість національних корпорацій не 

бажають фінансувати програми щодо захисту 

природних ресурсів і співробітництва із 

суспільством;  

- серед компаній, що впроваджують еколо-

гічну відповідальність, найбільш поширеною є 

практика застосування енергозберігаючих 

технологій.  

Формування української національної моделі 

соціальної відповідальності бізнесу, яка б 

відповідала сучасним умовам, знаходиться на 

початковому етапі. Такі традиційні способи 

координації економічної діяльності як власність, 

капітал, максимізація прибутку не здатні 

закласти фундамент гармонійного соціально-

економічного ладу в умовах трансформаційної 

економіки, а інститути, які імпортуються ззовні, 

відчувають викривлення внаслідок традицій 

адміністративно-командної системи. Належна 

увага стала приділятися цій проблемі в роботах 

вітчизняних вчених лише в останні роки, тому 

аналітичних досліджень не вистачає. 

На відміну від американської і європейської 

моделей в Україні роль держави у формуванні та 

розвитку соціальної місії бізнесу досить висока. 

Це певною мірою пов'язано з елементами 

командної системи, що залишилися з радянських 

часів. Однак головна визначна національна риса 

полягає в тому, що на регіональному та держав-

ному рівнях соціальний внесок в основному 

зводиться до примусової участі бізнесу в 

реалізації всіляких соціальних і культурних 

програм, які частково є джерелами корупції. 

Хоча існує також багато соціальних ініціатив 

самих підприємців, проте досить часто вони 

мають характер соціального альтруїзму і активі-

зуються в період виборчих кампаній. Отже, 

можна констатувати, що український варіант 

соціальної відповідальності запозичує певні 

елементи американської моделі (добровільне 

ініціювання бізнесом) і європейської моделі КСВ 

(бажання підприємств отримувати від держави 

чіткі вказівки щодо діяльності) [8]. 
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Висновок. Отже, підводячи підсумок, зазна-

чимо, що досліджені нами моделі корпоративної 

соціальної відповідальності є досить поширени-

ми та базуються на культурних традиціях країн, 

охоплюють економічні, соціальні та екологічні 

сфери життя. 

Для американської моделі КСВ традиційно 

характерним є саме філантропічний підхід, тобто 

соціальна діяльність не пов’язана із основною 

діяльністю суб’єкту господарювання та не має 

на меті пряме отримання прибутку. Роль 

держави в регулюванні соціальної відповіда-

льності в США доволі низька, тобто законодавчі 

вимоги стосовно ведення соціальної відповіда-

льності та щодо її звітності - відсутні.  

Порівнюючи американську та європейську 

моделі КСВ, можна стверджувати що європейсь-

ка є чітко орієнтованою на отримання прибутку, 

на збільшення інвестиційної вартості компанії та 

є складовою частиною загальної стратегії суб’єк-

та господарювання. Концепція КСВ, з нашої точ-

ки зору, є повністю добровільною ініціативою 

бізнес-структур та не може працювати на 

методах примусу. Але в межах даної моделі роль 

держави в регулюванні процесів КСВ є досить 

значною, зокрема є законодавчо закріплений 

перелік програм, вимоги щодо подання 

соціальних звітів, нормативні положення щодо 

соціального партнерства і таке інше.  

Процес формування національної моделі 

корпоративної соціальної відповідальності в 

Україні пов'язаний з переходом до 

добровільного прийняття соціальних стандартів і 

норм поведінки під державним контролем 

узятих зобов'язань.  

Варто відзначити, що українська модель КСВ 

запозичує певні аспекти американської та 

європейської моделей соціальної відповідаль-

ності: американської моделі - добровільне 

ініціювання бізнесом, європейської схеми – ба-

жання підприємств отримувати від держави чіткі 

вказівки щодо діяльності. Але в умовах 

економічної кризи, КСВ в Україні, частіше за 

все, розглядають не як необхідну умову сталого 

розвитку економіки та підприємництва, а як 

статтю вимушених видатків. Щоб цього уникну-

ти, програми корпоративної соціальної відпові-

дальності необхідно інтегрувати в корпоративну 

стратегію, яка дасть вагомий поштовх 

стабільному розвитку програм КСВ в Україні.  
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КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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концептуальные основы моделей американской, европейской и украинской корпоративной социальной ответственности, 
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