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Формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектора економіки: концептуальні підходи
У сучасному світі на економічні відносини, що виникають між суб’єктами господарювання, все частіше впливають соціальні відносини, які стають домінуючими та визначають роль й актуальність локальної соціальної відповідальності (ЛСВ). Отже, метою статті є дослідження концептуальних підходів щодо формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектора економіки. У статті проаналізовано основні
сучасні концептуальні підходи, які впливають на формування соціальної відповідальності. Розроблено концептуальну модель розвитку соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектора економіки України. З’ясовано, що розвиток соціальної відповідальності можливий за умови
включення всіх рівнів взаємодії. Доведено, що вплив соціальної відповідальності на аграрний сектор проявляється через чотири рівні функціонування. Обґрунтовано, що кожен наступний рівень не може розвиватися без функціонування попереднього рівня. Розроблено систему засобів
підвищення локальної соціальної відповідальності відповідно до таких деяких напрямів розвитку діяльності аграрного підприємства: технікотехнологічна, економічна, екологічна й індивідуальна. Доповнено перелік суб’єктів локальної соціальної відповідальності в аграрному секторі
економіки України з урахуванням критеріїв стандартизації ISO. На основі проведених досліджень з’ясовано, що впровадження практики локальної
соціальної відповідальності в Україні обмежено внаслідок відсутності інформації.
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Лункина Т. И. Формирование социальной ответственности
субъектов аграрного сектора экономики: концептуальные подходы

Lunkina T. I. Formation of Corporate Social Responsibility in the
Agricultural Sector: Conceptual Approaches

В современном мире на экономические отношения, возникающие
между субъектами хозяйствования, все чаще влияют социальные
отношения, которые становятся доминирующими и определяют
роль и актуальность локальной социальной ответственности (ЛСО).
Целью статьи является исследование концептуальных подходов по
формированию социальной ответственности субъектов аграрного
сектора экономики. В статье проанализированы основные современные концептуальные подходы, которые влияют на формирование
социальной ответственности. Разработана концептуальная модель развития социальной ответственности субъектов аграрного
сектора экономики Украины. Установлено, что развитие социальной
ответственности возможно при условии включения всех уровней взаимодействия. Доказано, что влияние социальной ответственности
на аграрный сектор проявляется через четыре уровня функционирования. Обосновано, что каждый следующий уровень не может развиваться без функционирования предыдущего уровня. Разработана система средств повышения локальной социальной ответственности
в соответствии с некоторыми направлениями развития деятельности аграрного предприятия: технико-технологическая, экономическая, экологическая и индивидуальная. Дополнен перечень субъектов
локальной социальной ответственности в аграрном секторе экономики Украины с учетом критериев стандартизации ISO. На основе проведенных исследований установлено, что внедрение практики

In the modern world, economic relations that arise between business entities
are increasingly influenced by social relations, which become dominant and
determine the role and relevance of local social responsibility (LSR).The aim
of the article is to explore conceptual approaches to formation of corporate
social responsibility in the agrarian sector. The article analyzes the main modern conceptual approaches that influence formation of social responsibility.
A conceptual model for forming social responsibility in the agrarian sector
of the Ukrainian economy is created. It is established that forming social responsibility is possible provided that all levels of interaction are included. It is
proved that the impact of social responsibility on the agrarian sector manifests itself through four levels of functioning. It is justified that each next level
cannot be developed without the functioning of the previous one. The system
of tools for enhancing local social responsibility by certain areas of an agrarian enterprise’s activities, in particular: technical, technological, economic,
environmental and individual ones, is built. The list of agents of local social responsibility in the agrarian sector of the Ukrainian economy is supplemented,
taking into account the criteria of the ISO standards. Based on the studies, it
is found that the adoption of practices of local social responsibility in Ukraine
is limited due to lack of information.
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Вступ. В основі загальної системи соціальної відповідальності невід’ємною складовою є локальна соціальна
відповідальність суб’єктів господарювання як основне підґрунтя, на якому формується соціалізація економіки.
У сучасному світі на економічні відносини, що виникають між суб’єктами господарювання, все частіше впливають соціальні відносини, які стають домінуючими та визначають роль й актуальність локальної соціальної відповідальності (ЛСВ).
Інтеграція України у світове співтовариство вимагає
від підприємств різних форм власності запроваджувати
та дотримуватися нових концепцій і підходів на основі
локальної соціальної відповідальності. Основні концепції
формування локальної соціальної відповідальності аграрного сектора повинні бути інтегровані в управлінські рішення аграрних підприємств, що дозволить поєднати економічні та суспільні інтереси як аграрного підприємства,
так і країни в цілому.
Питанням формування концептуальних підходів соціальної відповідальності приділяє увагу у своїх працях
велика кількість іноземних і вітчизняних науковців, серед
яких: М. Дейч [1], Ф. Євдокимов, М. Губська [2], О. Грішнова, А. Колот, [3] А. Керролл [6], Р. Буххгольц, С. Роббінсон,
Д. ДеСензо [7], М. Фрідман [8], М. Портер [10] та ін. Однак
виклики сьогодення вимагають вчасно реагувати на економічні та соціальні проблеми сучасного суспільства, що
й потребує необхідність поглибленого дослідження формування концептуальних підходів соціальної відповідальності.
Метою статті є дослідження концептуальних підходів щодо формування соціальної відповідальності суб’єктів
аграрного сектора економіки.
Результати. В основі ЛСВ суб’єктів господарювання
лежать концептуальні підходи до формування загальної
соціальної відповідальності. Зважаючи на це, досліджено
світовий досвід щодо них.
Концепція економічної відповідальності – це, в першу чергу, відповідальність підприємства за свої економічні
результати (рівень рентабельності, прибуток). Прибічниками цієї концепції були М. Фрідман (M. Friedman), М. Портер (M. Porter), які були зорієнтовані на економічну діяльність, а потім вже на соціальну [8; 10].
Симбіотичний зв’язок між бізнесом і суспільством
вбачає концепція базової бізнес-стратегії. Ця концепція акцентує увагу на тому, що бізнес не може гарно розвиватися,
якщо рівень суспільства (послуг) є дуже низьким.
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Представником концепції обов’язків є А. Керролл
(A. Carroll), який стверджує, що діяльність підприємства
повинна оцінюватися не тільки з економічної точки зору,
а й з неекономічної. За цієї концепції соціальна відповідальність проявляється через певні обов’язки: правові, етичні,
філантропічні, концепцію стейкхолдерів [6].
Концепція корпоративної підзвітності стверджує, що
підприємства у процесі своєї діяльності повинні функціонувати шляхом прозорої та етичної поведінки, формуючи
при цьому нефінансову звітність.
Прагнути досягти для суспільства довгострокових
цілей за допомогою законів або економіки – це добровільна концепція (представники Р. Буххгольц (R. Buhgholz),
С. Роббінсон (S. Robbinson), Д. ДеСензо (D. DeSenzo) [7].
На сьогодні актуальною є концепція проактивності,
яка забезпечує реагування бізнесу на виклики сталого розвитку. Підприємства можуть реагувати на зміни в суспільстві реактивно (підхід на основі реакції) або проактивно
(стратегічно), прораховуючи певні наслідки змін [4].
Концепції опортунізму, недостатності ресурсів, корпоративного громадянства та корпоративної стійкості
є досить новими концепціями, які виникли наприкінці
ХХ ст. Варто зазначити, що перелік концепцій не є вичерпним і передбачає їх інтеграцію у процесі формування локальної соціальної відповідальності. Прояви ЛСВ постійно
еволюціонують, формуючи нові, адекватні вимогам часу
концепції локальної соціальної відповідальності.
Враховуючи вищезазначене, нами розроблено концептуальну модель розвитку соціальної відповідальності
суб’єктів аграрного сектора економіки України (рис. 1).
Відповідно до цієї моделі розвиток соціальної відповідальності можливий за умови включення всіх рівнів
взаємодії. Так, на глобальному та національному рівнях
необхідно розвивати інституційно-інфраструктурне забезпечення (закони, положення, стратегії, концепції), рівень
суб’єктів господарювання забезпечує зональний рівень
розвитку ЛСВ, адже від соціального спрямування аграрного підприємства залежить розвиток сільських територій,
громад. Масове охоплення ЛСВ спостерігається тоді, коли
не тільки аграрні підприємства та їх працівники дотримуються принципів ЛСВ, а й коли сільське населення є активним і долучається до вирішення актуальних проблем сьогодення. Держава виступає у ролі регулятора та регламентатора, стимулюючи при цьому розвиток нових напрямів
ЛСВ (соціальне підприємництво, соціальне партнерство,
інкубатори соціальних новацій).
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Рис. 1. Концептуальна схема формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектора економіки
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Локальна соціальна відповідальність на сьогодні залишається абсолютно добровільним питанням, насамперед зорієнтованим на підприємства й організації у сфері
бізнесу, але із можливістю залучення професійних спілок,
неурядових організацій, що діють у сфері прав людини.
Як показує досвід, соціальна відповідальність є корисною для всіх – підприємств, держави, суспільства, адже
в кінцевому результаті підвищується рівень життя населення, розвивається інфраструктура, відбувається дбайливе
та заощадливе ставлення до природних ресурсів.
Тобто досягається соціальний ефект на усіх рівнях
функціонування (глобальному, національному, суб’єкта
господарювання та особистісному). Щодо локальної соціальної відповідальності – це певний рівень реагування
саме підприємства на соціальні проблеми, які вимагає сьогодення [1; 3; 9].
Ефективність господарювання аграрної сфери в Україні нерозривно пов’язана із соціальною відповідальністю та
набуває особливої актуальності в контексті стратегічного
розвитку аграрної економіки країни.
На ефективний розвиток трудового потенціалу
сільського населення в Україні, в першу чергу, впливають соціально-економічні чинники: система освіти та зайнятість населення; перепідготовка кадрів, особливості
виробничо-господарського механізму; психологічний клімат, розвиток соціальної інфраструктури (густота населених пунктів, житлові умови, рівень забезпеченості дитячими дошкільними закладами, закладами охорони здоров’я,
відпочинку) тощо.
Актуальність локальної соціальної відповідальності
пов’язана з постійним дефіцитом державних коштів як на
місцевому, так і на національному рівнях. Тому аграрні підприємства у процесі господарювання відіграють важливу
роль і значно впливають на соціально-економічний розвиток сільських територій. Вони виступають посередниками
між державними органами влади та суспільством щодо реалізації відповідних повноважень соціально-економічного
спрямування.
Локальна соціальна відповідальність, як правило,
позитивно сприймається суспільством, формує позитивну репутацію для підприємства, нейтралізує негативний
вплив господарської діяльності на соціум і в кінцевому
результаті – сприяє зростанню прибутку. Тому вплив соціальної відповідальності на аграрний сектор проявляється
через чотири рівні функціонування. Як правило, кожен наступний рівень не може розвиватися без функціонування
попереднього рівня (рис. 2).
Так, підприємство може бути належним платником
податків, вчасно виплачувати працівникам заробітну плату, проте воно не завжди розробляє соціальні програми та
не долучається до соціально відповідальних напрямів. На
третьому найвищому рівні локальна соціальна відповідальність є складовою діяльності аграрного підприємства, розробляється окрема стратегія розвитку (локальна соціально
відповідальна стратегія) або основні напрями локальної
соціальної відповідальності включені у стратегію розвитку
аграрного підприємства.
Аграрне підприємство активно співпрацює з органами державної влади на умовах державно-приватного парт392

нерства; із ЗВО на умовах дуальності навчання; здійснює
соціальні й екологічні проєкти; ініціює розвиток локальної
соціальної відповідальності на території приналежної громади, долучається до програм, проєктів соціального спрямування тощо.
У результаті локальна соціальна відповідальність
аграрного підприємства впливає і на зовнішні аспекти його
господарювання (СВБ: розвиток громад, позитивний вплив
на навколишнє середовище, розвиток інфраструктури, зацікавленість споживачів у продукції) й на внутрішні (КСВ:
виробництво екологічно-безпечної продукції, підвищення
продуктивності праці, використання ресурсозберігаючих
технологій). Сьогодення вимагає від аграрних підприємств, які перспективно розвиваються, окрім забезпечення
першого (базового) рівня, розвивати другий та третій рівні.
Якщо аграрне підприємство налаштоване не на миттєвий
прибуток, а на довгострокову перспективу, то в процесі
своєї діяльності, окрім функціонування на комерційних засадах, повинна здійснюватися соціальна діяльність.
Нами розроблено систему засобів підвищення локальної соціальної відповідальності відповідно до таких
деяких напрямів розвитку діяльності аграрного підприємства: техніко-технологічна, економічна, екологічна та індивідуальна (табл. 1).
Відповідно до кожного напряму існують три рівні відповідальності: низький, достатній та високий. Так, технікотехнологічний напрям ефективно функціонує на аграрному
підприємстві, якщо використовуються новітні технології,
інновації. Економічна відповідальність розглядається з позиції високого рівня, якщо аграрне підприємство формує
позитивний імідж та здійснює соціальні інвестиції.
Екологічний напрям – відповідність аграрної продукції міжнародним стандартам та її сертифікації (використання ГМО, орієнтація на прибуток без урахування негативних
екологічних наслідків). Індивідуальний (особистісний) напрям відповідальності лідера аграрного підприємства вважається високим, коли підприємець є агентом соціальних
позитивних змін і здійснює соціальне підприємництво.
Низький рівень техніко-технологічного напряму характеризує лише ситуаційне вдосконалення у міру потреби. Економічний напрям – отримання поточного прибутку
без перспективи на майбутнє. На низькому рівні щодо напряму індивідуальної відповідальності лідера знаходиться
асоціальна особистість, яка здатна до правопорушень (тінізація економіки, невчасна виплата заробітної плати, несприятливі та небезпечні умови праці).
Між наведеними напрямами існує достатній (проміжний) рівень локальної соціальної відповідальності, який
є вищим за низький рівень, проте ще не досяг високого рівня, наприклад: амортизаційна політика, конкурентоспроможність, виробництво екологічної продукції та соціальна
діяльність (згода на неї) відповідно до напрямів. У процесі
господарської діяльності найвищого рівня локальної соціальної відповідальності можливо досягти лише за рахунок
раціонального поєднання між суб’єктами господарювання,
які задіяні в повному циклі функціонування.
За критеріями міжнародної організації стандартизації (ISO), існує шість груп зацікавлених осіб при формуванні
соціальної відповідальності: бізнес-організації, органи дерПроблеми економіки № 2 (44), 2020
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Глобальний
рівень

Рівень суб’єктів
господарювання
(локальний)

Національний
рівень

Об’єкти:

Особистісний
рівень

Стейкхолдери:

 рівень розвитку бізнесу;
 інноваційний розвиток;
 результативність
господарювання;
 розвиток інфраструктури
тощо

Соціальна
відповідальністьсуб’єктів
аграрного сектора
економіки

 зовнішні (держава, громада,
профспілки, постачальники,
споживачі);
 внутрішні (працівники,
акціонери) тощо

Базовий рівень:

сплата податків, вчасна виплата заробітної плати, сприятливі та безпечні умови праці
Достатній рівень:

соціальні програми, соціальні пакети, підвищення кваліфікації працівників
Високий рівень:

меценацтво, розробка стратегії локальної соціальної відповідальності, взаємодія з громадськістю,
екологічне спрямування, нефінансове звітування
Вплив

ЛОКАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Зовнішній аспект (СВБ)

Внутрішній аспект (КСВ)

Складові: економічна, кадрова, екологічна та відповідальність соціального спрямування

Вплив
на розвиток
громад

Вплив
на природне
середовище

Вплив
на сільські території

Вплив
на споживачів
Вплив
на суспільство

Екологізація
виробництва

Підвищення
продуктивності праці

Безпечні
умови праці

Використання
ресурсозберігаючих
технологій тощо

Рис. 2. Формування соціальної відповідальності у суб’єктів аграрного сектора економіки
Джерело: авторська розробка

жавної влади, профспілкові організації, організації споживачів, громадські організації та дослідницькі інсти-тути [5].
Варто зауважити, що для того, щоб локальна соціальна відповідальність підприємства (КСВ, СВБ) розвивалася
в перспективі, необхідна активна участь усіх стейкхолдерів,
які задіяні та мають прямий вплив на аграрне підприємство. Нами доповнено перелік суб’єктів локальної соціальної відповідальності в аграрному секторі економіки України з урахуванням критеріїв стандартизації ISO (рис. 3).
Крім того, на нашу думку, доцільно окремо виділити суб’єктів особистісної ЛСВ на аграрному підприємстві.
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До них належать акціонери як власники підприємства, які
зацікавлені в результатах своєї діяльності; постачальники,
партнери, які впливають на процес виробництва, та конкуренти, які виконують стимулюючу функцію стосовно
аграрного підприємства.
Кожен із наведених суб’єктів локальної соціальної
відповідальності безпосередньо впливає на аграрне підприємство у розрізі законодавчої (виконавчої) влади; інноваційного, консультаційного та дорадчого спрямування;
фінансової, виробничої та організаційної діяльності.
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Високий
рівень

Достатній
рівень

Рівень локальної соціальної відповідальності аграрного підприємства
(СВБ, КСВ)

Достатній
рівень

Середньостроковий
прибуток

Конкурентоспроможність

Стратегія
ЛСВ як
окремий
документ

Високий
рівень

Стратегічний
прибуток

Валовий
дохід

Імідж,
соціальні інвестиції

Напрям економічної діяльності
аграрного підприємства

Низький
рівень

Поточний
прибуток

Додана
вартість

Якість та
рівень
життя працівників

Джерело: узагальнено та доповнено автором на основі матеріалів [2]

Напрям техніко-технологічної діяльності
аграрного підприємства

Низький рівень

Ситуаційне
вдосконалення
Планове
вдосконалення

Модернізація за
потреби

Нормативна амортизаційна
політика

Вибіркова амортизація

Вдосконалення за
вимогою
фахівця

Інноваційний розвиток

Випереджаюча
амортизація

Достатнійрівень

Високий рівень

Влив на агроекосистему

Дотримання
добро-вільних
стандартів

Відповідність
продукції
міжнародним
стандартам та
сертифікація

Напрям екологічної діяльності аграрного
підприємства

Низький
рівень

Вплив на
парниковий ефект

Виробництво
екологічної
продукції

Раціональне використання
природних
ресурсів

Використання ГМО

Державний
логотип
органічної
продукції

Вплив на
біорізноманіття

Достатній
рівень

Маргінал

Згода на
соціальну
діяльність

Соціальний активіст

Високий
рівень

Еліта

Соціальна
роль

Соціальне
підприємництво (агент
змін)

Напрям індивідуальної діяльності
аграрного підприємства

Низький
рівень

Асоціальна
особистість

Досягнення консенсусу

Соціальна
участь
(точкова)

Формування локальної соціальної відповідальності аграрного підприємства у розрізі деяких напрямів

Диверсифікація

Високий рівень

Достатній рівень
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Низький рівень

Таблиця 1
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Джерело: авторська розробка

 кредитні спілки;
 об’єднання соціального,
культурного та екологічного
спрямування тощо

Громадські організації:

 лідерство на ринку;
 дотримання міжнародних
стандартів, договорів;
 рекламна кампанія тощо

Конкуренти:

 дорадчі служби;
 інноваційні центри;
 інкубатори соціальних
новацій (освітні й наукові
заклади);
 інститути екотехнологій та
біобезпеки;
 інститути соціального
підприємництва тощо

Дослідницькі інститути
(освітні й наукові заклади):

Профспілкові організації:

Працівники:

державні профспілки;
регіональні профспілки;
галузеві профспілки;
виробничі профспілки
(додержання трудового
законодавства, дотримання
колективного договору)
тощо

 підвищення кваліфікації
праці;
 покращення умов та
безпеки праці;
 соціальний контракт;
 соціальний пакет;
 розвиток особистості тощо






Рис. 3. Суб’єкти локальної соціальної відповідальності аграрного сектора економіки

 прозорість та публічність;
 соціальне звітування;
 соціальний аудит тощо

Акціонери, інвестори:

Органи державної влади:

 органи законодавчої влади;
 центральні органи
виконавчої влади (агентства,
інспекції, служби);
 ради народних депутатів,
їхні виконавчі та розпорядчі
органи;
 органи місцевого
самоврядування;
 громади всіх рівнів влади;
 ограни судової влади тощо

Бізнес-організації:

 аграрні підприємства всіх
форм власності;
 аграрні підприємства
відповідно до категорії
(розмірів);
 обслуговуючі підприємства;
 переробні підприємства;
 венчурні підприємства;
 картелі;
 синдикати;
 трести;
 підприємства на умовах
франшизи;
 соціальні підприємства
тощо

Суб’єкти ЛСВ в аграрному секторі економіки

Організації споживачів:

 ведення бізнесу на
довірливих умовах (аграрні
розписки);
 етичне поводження;
 вчасне виконання
зобов’язань тощо

Постачальники, партнери:

 Державний комітет України
у справах захисту прав
споживачів;
 Державний комітет України
зі стандартизації, метрології
і сертифікації тощо

Соціальна економіка, політика та демографія

395

Соціальна економіка, політика та демографія

Особиста зацікавленість працівників у результатах своєї праці залежить від матеріальних і культурнопобутових умов і послуг, можливостей використання свого
робочого часу, прояву своїх творчих здібностей, від фізичних та духовних сил, інтелектуального зростання кожної
конкретної особи. Тому існує тісний зв’язок між найбільш
сприятливими і позитивними умовами праці та рівнем розвитку локальної соціальної відповідальності.
На основі проведених досліджень з’ясовано, що
впровадження практики локальної соціальної відповідальності в Україні обмежено внаслідок відсутності інформації.
Так, кожне п’яте підприємство не інформовано про її переваги. До найменш поінформованих належать підприємства
транспорту – 52,9 % від загальної кількості підприємств.
При цьому локальна соціальна відповідальність більш за
все пов’язується з упровадженням соціальних програм поліпшення умов праці (65,5 %), навчанням персоналу (63,2 %),
благодійною допомогою (56 %), застосуванням в діяльності
принципів етичного та відповідального ставлення до споживачів (49,5 %).
Висновок. Отже, концепція соціальної відповідальності виникла ще на початку ХХ ст. як концепція відповідального ставлення (поведінки) до навколишнього середовища, суспільства. Протягом останніх років значно розширилися підходи щодо розуміння концепцій та напрями
реалізації у сфері соціальної відповідальності й локальної
соціальної відповідальності. В Україні соціальна відповідальність набуває поступово поширення зі збільшенням
інтеграції у світове співтовариство, де дотримання принципів соціальної відповідальності є обов’язковим та регулюється на законодавчому рівні. У державі існує ряд проблем, які стримують розвиток соціальної відповідальності,
а саме: відсутність нормативної бази щодо регулювання
відносин у сфері соціальної відповідальності; низький рівень конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу, особливо в аграрній сфері; відсутність системності серед місцевих громад і постачальників; відсутність поняття «культури» ведення бізнесу тощо.
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