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Постановка проблеми у загальному
вигляді. Поліпшення життя на селі і розвиток сільської економіки є одними з пріоритетних напрямів державної соціально-економічної політики. Забезпечення сталого розвитку
сільських територій у сучасних умовах передбачає розширення джерел зайнятості, збільшення доходів сільського населення, створення нормальних умов життя.
Будь-який бізнес, у тому числі й у сфері
АПК, реалізуючи свої економічні цілі, неминуче зачіпає інтереси місцевої громади та
впливає на рівень розвитку регіону присутності. Своєю чергою, розвинене суспільство з усіма створеними для гідного
життя і роботи умовами є необхідною умовою подальшого зростання, розвитку і про© Драбчук Т.І., Коваль О.Ю.

цвітання агробізнесу в регіоні присутності.
Подібний механізм зворотного зв'язку зумовлює необхідність наявності елементів корпоративної політики, які змогли б забезпечити
максимально позитивний вплив на місцеве
суспільство і регіон присутності, не зменшуючи, а в довгостроковій перспективі й збільшуючи економічну ефективність агробізнесу.
Для сучасних компаній такою політикою
стала корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), яка фактично являє собою взаємовигідне партнерство бізнесу, держави і
суспільства [1, с. 26].
Нині практично неможливо назвати іноземну корпорацію сфери АПК, яка б не включала проекти КСВ у свою корпоративну стратегію розвитку.
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
У західному світі основна робоча модель
корпоративної соціальної відповідальності
ґрунтується на тому, що, оскільки жодна
компанія не функціонує в повній ізоляції, а
постійно взаємодіє із суспільством і державою, корпорації змушені впроваджувати політику КСВ у свої маркетингові та стратегічні
програми для отримання додаткової конкурентної переваги.
Сьогодні обов'язковість ініціатив КСВ закріплена в багатьох міжнародних стандартах,
без належного виконання яких агрокомпанія
не може ні увійти на міжнародний ринок, ні
повноцінно на ньому функціонувати. Таким
чином, для всіх західних корпорацій АПК
упровадження ініціатив КСВ є обов'язковим
елементом стратегічного розвитку.
Але нині для українського бізнесу корпоративна соціальна діяльність – це здебільшого
інноваційний процес, аніж щоденна поширена
практика.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціальна відповідальність аграрних
підприємств як невід’ємний складник розвитку сільських територій розглядається такими
вітчизняними науковцями, як: А.М. Колот,
В.В. Кужель, Ю.М. Мельник, О.О. Єранкін,
В.М. Пилипенко, Н.Є. Кузьо, О.М. Загурський,
В.С. Ніценко, В. Колесников та ін.
Дослідники зазначають, що в Україні певною мірою представлені всі суспільно значущі
інституції соціальної відповідальності бізнесу
[2, с. 453].
Проте наявну систему соціальної відповідальності аграрного бізнесу не можна назвати
гармонійною, оскільки більшість її інститутів виникла не в ході еволюційного розвитку
ринкових відносин, а залишилася у спадок
від радянської системи соціального забезпечення (утримання за рахунок колективних
аграрних господарств медичних, навчальних
закладів та закладів культури та соціальної
сфери) або була трансформована з більш
розвинутих економічних систем і внаслідок
традицій адміністративно-командної системи
зазнала суттєвих змін.
Зміни в інституціональному просторі офіційно визначили нові правила гри для суб’єктів
агрогосподарювання, сприяли процесам зростання, капіталізації та консолідації аграрних
ринків. За них домінуючу роль у сфері аграрного виробництва все більше відіграють великі
агропромислові формування, що нерідко
демонструють жорсткі методи ведення агробізнесу без урахування екологічних та соціальних інтересів місцевого населення.
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Надмірна концентрація корпоративними
структурами економічної влади, поглинання і
приєднання до свого складу колективних підприємств, що ще вчора підтримували сільську
соціальну інфраструктуру та забезпечували
роботою сільське населення, ще більше загострюють соціальні проблеми сільських громад.
Це створює загрозливу соціально-економічну
ситуацію на селі, основними характеристиками
якої є: припинення існування сільськогосподарських підприємств як юридичних осіб; утрата
для певної кількості сільських жителів місця
роботи; ненадходження до місцевих сільських
рад податкових та інших платежів від підприємств, що припинили своє існування; відсутність фінансування на створення та підтримку
сільської інфраструктури, яке здійснювали
сільськогосподарські підприємства [3, с. 32].
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Метою статті є дослідження основних напрямів корпоративної соціальної
відповідальності найбільших агрохолдингів України щодо сталого розвитку сільських
територій. У межах нашого дослідження вважаємо необхідним зосередити увагу, перш за
все, на заходах КСВ, які стосуються соціального розвитку місцевих громад, благодійництва та спонсорства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для будь-якого бізнесу, а тим більше
аграрного, територіальна громада – це не
тільки географічне розташування підприємства. Перш за все власник має розуміти, що
створює певний мікроклімат, середовище
функціонування його потенційних інвесторів,
клієнтів та працівників.
Успішні підприємці мають розуміти, що
єдиний шлях до побудови ефективного бізнесу – це передусім розвиток громади, в яку
вони, вкладаючи ресурси сьогодні, фактично
закладають фундамент для розвитку бізнесу
в майбутньому.
Сталий розвиток сільської місцевості
можна визначити як стабільний розвиток
сільського співтовариства, що забезпечує
виконання ним його народногосподарських
функцій (виробництво продовольства, сільськогосподарської сировини, інших (несільськогосподарських) товарів і послуг, а також
суспільних благ: збереження сільського способу життя та сільської культури, надання
рекреаційних послуг, соціальний контроль
над територією, збереження історично освоєних ландшафтів); розширене відтворення
населення, зростання рівня якості його життя;
підтримання екологічної рівноваги в біосфері.
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Складниками сталого розвитку сільських
територій є:
– розвиток виробництва: задоволення
потреб населення в продукції сільського та
лісового господарства, а також у продукції
несільськогосподарських галузей;
– соціально-демографічний
розвиток:
розвиток сільського населення, подолання
бідності, підвищення рівня життя і його якості,
зменшення відтоку молоді та працездатного
населення і т. д.;
– структурні перетворення: створення
нових економічних і адміністративних структур,
націлених на задоволення потреб місцевого
населення та «клієнтів» сільського регіону;
– господарський і соціальний контроль
над територією: обслуговування інженерних комунікацій і забезпечення громадського
порядку, охорона природних ресурсів;
– культурний і духовний розвиток: збереження сільським населенням духовних цінностей та культурної спадщини;
– рекреація: створення альтернативних
робочих місць і умов для відпочинку населення;
– охорона природи: збереження навколишнього середовища, наповненість культурного ландшафту.
У «Концепції розвитку сільських територій», схваленій Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 2015 р.,
основними причинами погіршення соціальноекономічного та екологічного стану сільських
територій названо [4]:
– відсутність цілісної послідовної державної політики, спрямованої на комплексний
розвиток сільських територій;
– недостатність обсягів державної фінансової підтримки наявних програм, спрямованих на сільський розвиток;
– низький рівень забезпечення сільського
населення соціальними та економічними
послугами на селі;
– нерівномірність забезпечення центрами
первинної
медичної
(медико-санітарної)
допомоги, низький рівень якості та доступності первинної медичної допомоги;
– неврахування екологічних вимог у виробничих процесах, що відбуваються на селі;
– низький рівень диверсифікації економіки
сільських територій, що призводить до міграції сільської молоді, високого рівня безробіття
та низьких доходів сільського населення;
– низьку конкурентоспроможність малих
та середніх сільськогосподарських товаровиробників;
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– низький рівень технічного забезпечення
сільськогосподарського виробництва;
– обмеженість можливостей сільського
населення для підвищення рівня своїх доходів;
– низький рівень підприємницької ініціативи;
– низьку ефективність органів місцевого
самоврядування у вирішенні проблемних
питань розвитку сільських територій;
– низький рівень розвитку системи кредитування у сільській місцевості;
– низький рівень внутрішніх та зовнішніх
інвестицій у розвиток сільських територій;
– обмеженість ресурсів місцевих бюджетів для розв’язання проблем сільського розвитку;
– недостатність та неефективне застосування природоохоронних заходів;
– стереотипний підхід до сільських територій як виключно просторової бази сільськогосподарського виробництва.
Згідно з Концепцією Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу, соціальну відповідальність бізнесу в українському
контексті можна визначити як таку, що діє на
трьох основних рівнях [5]:
1. Дотримання законних зобов’язань перед
державою і суспільством (сплата податків,
охорона здоров’я і безпека праці, права працівників, права споживачів, екологічні норми)
та галузевих стандартів.
2. Мінімізація або усунення негативного
впливу бізнесу на суспільство та управління ризиками (наприклад, порушення прав
людини або забруднення навколишнього
середовища).
3. Посилення позитивного впливу бізнесу
на суспільство і створення цінностей через
інновації, інвестиції та партнерство, спрямовані на соціальний та екологічний добробут
(наприклад, створення робочих місць, соціальний та економічний розвиток, вирішення
конфліктів).
Сьогодні відбувається поступова зміна
ставлення українського агробізнесу до ініціатив КСВ: очевидно, що українські агропідприємства намагаються відповідати новим
викликам сьогодення і турбуються не лише
про фінансові результати, а й про те, як вони
досягаються. КСВ стає органічним доповненням до господарських операцій компаній.
Для визначення способу взаємодії з місцевою громадою й основних точок дотику інтересів бізнесу необхідно налагодити постійний
діалог із населенням та місцевою владою.
Почасти це відбувається в процесі основної
діяльності компанії: розміщення замовлень у
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місцевих постачальників; координації власної
стратегії розвитку з планами соціально-економічного розвитку території, особливо коли
планується прийняти рішення, які можуть суттєво змінити умови життя населення (закриття
або перепрофілювання підприємства); врахування інтересів місцевих споживачів та ін.
Однак участь у житті місцевої громади може й
не бути прямо пов'язана з основним бізнесом
компанії.
Нами досліджено досвід реалізації соціально відповідальних програм такими успішними вітчизняними агрохолдингами, як «Група
Ukrlandfarming”, «Кернел Груп», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», Група «РОСТОКХОЛДИНГ», компанія AgroGeneration, ТОВ
«СП «НІБУЛОН», компанія «Астарта-Київ»,
компанія «Мрія Агрохолдинг» (інформація
щодо стану розвитку КСВ досліджуваних компаній представлена у вільному доступі на
сайтах компаній).
Напрями корпоративної соціальної відповідальності досліджуваних компаній представлено в табл. 1.
Ми дійшли висновку, що керівництво досліджуваних компаній, безперечно, усвідомлює, що процвітання бізнесу безпосередньо
залежить від добробуту місцевих громад.
Тому практики, спрямовані на розвиток сільських територій, які в рамках стратегії своєї
діяльності кожна з досліджуваних компаній
(а також і багато інших підприємств аграрної
сфери) активно реалізує, можна згрупувати
за такими напрямами:
– створення робочих місць;
– підтримка сільської медицини (фельдшерсько-акушерські пункти, районні лікарні);
– підтримка сільської інфраструктури
(ремонти доріг, шкіл, шкіл-інтернатів, дошкільних закладів, клубів, закупівля обладнання);
– відкриття комп’ютерних класів у школах;
– реконструкція церков;
– будівництво соціального житла;
– розвиток діалогу з місцевими громадами (випуск корпоративних газет у регіонах
присутності компаній; організація гарячої
телефонної лінії);
– підтримка заходів, присвячених відзначенню державних свят та подій міського значення, проведення виставок та фестивалів,
організація днів села та днів поля;
– зустрічі, форуми, круглі столи та конференції з представниками вишів і науководослідних інститутів, навчальних наукових,
культурних та інших установ, які знаходяться
в регіоні діяльності компанії;
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– створення благодійних фондів;
– допомога учасникам АТО та членам
їхніх сімей;
– підтримка місцевих спортивних та культурних заходів;
– спонсорська підтримка спортсменів тощо.
Таким чином, роль агрохолдингів зводиться до підтримки мешканців і розвитку
інфраструктури сільських територій шляхом працевлаштування частини населення,
на якій здійснюється діяльність підприємств
материнської компанії, підтримка підприємництва на селі, допомога й обслуговування
присадибних ділянок, спрямування частини
доходів (прибутку) на підтримку стану і відновлення раніше зруйнованої інфраструктури
території сіл [6, с. 300].
Як бачимо, спрямованість соціальної відповідальності агробізнесу в Україні є багатовекторною. Напрями КСВ торкаються різних
сфер діяльності компаній, ураховують інтереси багаточисельних стейкхолдерів, що в
кінцевому підсумку сприяє сталому розвитку
сільських територій.
Багато великих компаній намагаються
долучити до роботи з місцевим співтовариством і своїх працівників. Іноді вони можуть
самостійно вибирати ті організації або проекти, яким вони хочуть допомогти фінансово
або особистою участю. В інших випадках
компанії розробляють єдині корпоративні програми, які здійснюються в усіх регіонах присутності з невеликими відхиленнями в цілях
адаптації програми до місцевих умов. Такі
програми не тільки «олюднюють» компанію
в очах місцевого населення, а й розвивають
у персоналу навички спілкування в різному
культурному середовищі і командної роботи.
Як зазначають дослідники стану КСВ
вітчизняних компаній, підприємства й корпорації агропромислової сфери могли б принести значно більшу користь на шляху формування громадянського суспільства, боротьби
з бідністю, сталого розвитку, проте для цього
необхідно здійснити низку дій та заходів, що
могли б стати стимулом до впровадження
ними КСВ. Зокрема, необхідно:
– розробити механізми поширення практик КСВ серед вітчизняних компаній;
– провести роз’яснювальну роботу щодо
переваг соціальної відповідальності для формування ділової репутації та підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських
товаровиробників;
– зробити доступною консультаційну
допомогу з питань КСВ;
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Таблиця 1
Напрями корпоративної соціальної відповідальності компаній АПК України
№№
Назва компанії
Основні напрями КСВ
1. Група Ukrlandfarming
− виробнича безпека
− розвиток персоналу
− охорона навколишнього середовища
− співпраця з регіонами
− соціальна політика
− благодійність
2. «Кернел Груп»
− збереження навколишнього середовища
− відповідальність щодо персоналу
− підтримка місцевих громад
− відповідальність за продукцію
3. ПАТ «Миронівський
− турбота про працівників
хлібопродукт»
− турбота про тварин
− сталий розвиток
− охорона довкілля
− біобезпека
− контроль якості
− сучасні технології
− турбота про споживачів продукції
4. Група «РОСТОК-ХОЛДИНГ»
− турбота про співробітників
− захист довкілля
− соціальні проекти
5. Компанія AgroGeneration
− екологічний менеджмент
− новітні технології
− навчання персоналу
− благодійність
− поліпшення соціальної ситуації в регіонах присутності
6. ТОВ «СП «НІБУЛОН»
− забезпечення належних умов для здобуття базової
освіти
− поліпшення рівня медичного обслуговування
− розбудова інфраструктури українського села
− охорона та збереження навколишнього середовища
− впровадження енергозберігаючих новітніх технологій на виробництві
− рівні можливості та найкращі умови праці
7. Компанія «Астарта-Київ»
− розвиток персоналу
− розвиток територій
− розвиток сталого сільського господарства
− охорона навколишнього середовища
− прозорість та відкритість діяльності
− благодійність
− робота з постачальниками
8. Компанія «Мрія Агрохолдинг» − розвиток та навчання персоналу
− співробітництво з профільними навчальними закладами
− впровадження інновацій, сучасних технологій
− розвиток сільських громад, інфраструктури в місцях
присутності компанії
− формування корпоративної культури
Джерело: офіційні сайти компаній

– на основі вивчення закордонного досвіду
реалізації КСВ розробити заходи державної
підтримки;
– розробити та впровадити на підприємствах форми для нефінансової звітності;
– розробити навчальні програми для
виробників і споживачів для дотримання етичного споживання;

– впровадити принципи КСВ у діяльність
органів державної та регіональної влади, місцевого самоврядування, сільських громад.
Хочемо підкреслити, що для того щоб
змінити та поліпшити соціально-економічну
ситуацію у сільській місцевості, недостатньо сподіватися на високий рівень соціальної відповідальності тільки аграрних
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підприємств. Передусім соціальну відповідальність несе та має гарантувати держава.
Ще одними ключовими особами є представники територіальної громади. І тільки тоді,
коли досягається рівноправна роль трьох
учасників (тобто йдеться про консолідовану
соціальну відповідальність), можна говорити про успішний розвиток сільських територій [7, с. 54].
Висновки з цього дослідження. На
основі проведеного аналізу можемо стверджувати, що аграрне підприємництво набуло
якісно нового змісту та є основою для розвитку сільських територій і зростання добробуту
сільського населення.
Підприємства аграрного бізнесу виконують
важливу роль у розвитку сільських територій,
зокрема через формування дохідної частини
місцевих бюджетів, розширення зайнятості
сільського населення та збільшення їхніх

доходів, підвищення рівня інфраструктури
аграрного виробництва та ін.
Для забезпечення якісного механізму реалізації заходів соціальної відповідальності
керівники аграрних підприємств повинні
професійно інтегрувати соціальну відповідальність у стратегію розвитку вертикально
інтегрованих структур бізнесу та в процеси
взаємодії з муніципальними органами. Також
агрохолдинги можуть розробити стратегії
соціального партнерства з територіями присутності. Іншим напрямом може стати створення проектів соціальних угод з місцевими
органами влади за участю сільського населення [8].
Таким чином, беручи до уваги багатофункціональність сільськогосподарських підприємств і широку сферу впливу, їхню діяльність
можна вважати одним із визначальних чинників сталого розвитку сільських територій.
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The theoretical generalization of the notion
of sustainable development of rural territories
of Ukraine and its components was made in the
article. It is determined that social development
of rural areas is characterized not only by the
deep demographic crisis, the decline of social
infrastructure and the “extinction” of settlements,
but also the lack of motivation to work and high
unemployment, which is accompanied by an
outflow of labor resources.
The article substantiates the role of agrarian
entrepreneurship in the development of rural
areas. The authors note that any business,
including in the field of agribusiness, realizing
its economic goals, inevitably affects the interests of the local community and affects the level
of development of the region of presence. In
turn, a developed society with all the conditions
created for a decent living and working conditions is a prerequisite for the further growth,
development and prosperity of agribusiness in
the region.
This necessitates the inclusion of the principles of corporate social responsibility in the
general strategy of Ukrainian agro holdings to
increase their competitiveness in the market and
sustainable economic development.
It is proved that depending on the nature of
the business and the priorities of the develop-

ment strategy, the company formulates its corporate social responsibility lines. CSR becomes
an organic addition to business operations of
companies. The development of holding structures in agriculture reveals new opportunities
for rural citizens as well as for local authorities; creates preconditions for suspending
the decline of the social sphere of the village,
reducing the intensity of the process of depopulation of the rural population, promoting agricultural production, and increasing employment in
the agricultural sector.
The article examines the experience of implementing socially responsible programs by such
successful domestic agro holdings as Ukrlandfarming Group, Kernel Group, Myronivsky Hliboproduct, ROSTOK HOLDING Group, AgroGeneration, NIBULON LLC, Astarta-Kyiv Company,
the company “Mriya Agroholding”, describe the
main ways of interaction of agribusiness enterprises with the local community and directions
of CSR-programs of agricultural holdings of
Ukraine concerning the development of rural
areas.
The conducted research allows concluding
that socially responsible activity of domestic
agro holdings can be considered as one of the
determining factors of sustainable development
of rural territories.
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