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Постановка проблеми. Сьогодні зросло значення 
селянських господарств – складника вітчизняного 
аграрного виробництва, а також фактора, що сут-
тєво впливає на соціально-економічні процеси в сис-
темі сільських територій. Водночас варто вказати 
на практичну відсутність реальних заходів із боку 
державних інститутів у напрямі стимулювання пред-
ставників цього сегмента аграрного сектора до інсти-
туціоналізації, набуття статусу юридичної особи-під-
приємця та легальної участі в економічній діяльності 
на рівні регіону. Також необхідно зазначити, що 
невід’ємним складником ефективного функціону-
вання національної економіки для провідних країн 
світу є переведення соціально-економічних відносин 
на засади соціальної відповідальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема забезпечення розвитку аграрних відносин на 
засадах соціальної відповідальності (як складника 
аграрної сфери) досліджувалася в роботах І. Ігна-
тенко [2; 3], А. Колот [7], В. Кужель [5] та ін. Спе-
цифіка господарської діяльності суб’єктів дрібното-
варного сектора аграрного виробництва розглядалася 
в дослідженнях В. Дієсперова [1], О. Чаянова [8] та 
ін. Водночас, на нашу думку, потребують подаль-
шого вивчення особливості організації системи соці-
ально відповідальних відносин в аграрному секторі 
за участю селянських господарств.

Метою статті є обґрунтування концептуальних 
засад забезпечення розвитку селянських господарств 
на принципах соціальної відповідальності як запо-
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руки ефективного здійснення процесу розбудови 
сільських територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «соціальної відповідальності» є досить 
широким та охоплює комплекс сучасних соціально-
економічних відносин на макро-, мезо- і макрорівнях. 
У загальному значенні під цим поняттям розуміється 
система зобов’язань, які добровільно приймають на 
себе фізичні та юридичні особи, погоджуючись вико-
нувати санкційні заходи у разі їх порушення. На 
практиці соціальна відповідальність реалізується у 
формі політичної, релігійної, моральної та корпора-
тивної відповідальності. Остання форма найбільш 
активно вивчається вітчизняними та закордонними 
науковцями, оскільки саме активна участь суб’єктів 
підприємницької діяльності в системі соціально-еко-
номічних відносин є невід’ємним складником функ-
ціонування національної економіки на засадах ста-
лого розвитку. 

Формування системи соціально відповідальних 
відносин на рівні національної економіки передба-
чає створення механізму взаємодії між державними 
інститутами, представниками бізнес-середовища та 
населенням. Кожен з учасників має взяти на себе 
чітко визначені зобов’язання, зумовлені його ста-
тусом та соціально-економічною природою. Так, на 
загальнодержавні та місцеві органи влади поклада-
ється комплекс зобов’язань щодо створення належ-
ної нормативно-правової бази для ефективного функ-
ціонування підприємницького середовища, а також 
функції контролю щодо рівня відповідності вико-
ристання робочої сили, природних ресурсів (трудове 
та екологічне законодавство) та ін. Діяльність пред-
ставників бізнесу має не тільки відповідати нормам 
чинного законодавства, а й сприяти поліпшенню 
соціального клімату на рівні конкретного населеного 
пункту, а також забезпечувати професійне зростання 
найманих працівників за умов комфортної життє-
діяльності їх та їхніх родин (соціальна відповідаль-
ність бізнесу).

Як наслідок, сільське господарство є певною 
мірою способом життя, який формує специфічну 
ментальність та власну систему цінностей. Наявність 
тісних особистих та родинних зв’язків між меш-
канцями сільських територій об’єднує їх у єдиний 
цілісний організм із власними поглядами та потре-
бами, додає цим відносинам певного консерватизму 
та повільності у сприйнятті революційних змін, а 
також сприяє створенню організаційних формувань, 
де власник майнових, трудових ресурсів, як і власник 
кінцевого результату, ототожнюються. Саме тому, на 
нашу думку, більш повно відбиває специфіку еконо-
мічної діяльності цих суб’єктів господарювання тер-
мін «селянське господарство». Це поняття об’єднує 
мікроекономічну специфіку домогосподарств із 
селянським способом господарювання, який не є 
тотожним сільськогосподарському виробництву

Ознаками селянського господарства є:
– індивідуальна (сімейна) власність на засоби 

виробництва та вироблений продукт;
– мінімальне використання найманої праці;
– дрібнотоварний характер виробництва;
– переважне використання власних засобів 

виробництва;
– трудоспоживчий баланс як мотиваційна основа 

господарської діяльності. 
Селянські господарства використовують пере-

важно працю членів родини і власні земельні площі. 
Тому, на відміну від підприємницьких структур, у 
цих господарств уникають застосування небезпеч-

них для здоров’я людини технологічних прийомів. 
Водночас від особистих селянських господарств та 
сільських домогосподарств ця категорія виробників 
відрізняється товарним характером виробництва, 
можливістю діяльності у містах, а також дотриман-
ням положень теорії трудоспоживчого балансу як 
такої, що визначає спосіб використання ресурсного 
потенціалу. Земля в селянських господарствах вико-
ристовується засобом виробництва, з яким селянин 
працює основний період робочого часу. 

Унікальність селянських господарств у цьому 
аспекті зумовлюється їхньою подвійною природою, 
оскільки вони є родиною, що мешкає здебільшого 
у сільській місцевості та інтегрована у відповідні 
соціально-економічні процеси. Водночас економіч-
ною базою функціонування селянського господар-
ства є ефективна виробнича діяльність в аграрній 
сфері, яка забезпечує прийнятний для членів-влас-
ників господарства рівень задоволення матеріальних 
та духовних потреб. Таким чином, ми бачимо, що 
об’єкт дослідження поєднує в собі дві моделі соці-
ально відповідальної економіки. Унікальний статус 
селянських господарств зумовлює необхідність залу-
чення цього складника аграрного виробництва до 
участі у вирішенні як проблем розвитку галузі, так і 
питань, пов’язаних із забезпеченням процесу розбу-
дови сільських територій.

На відміну від звичайного суб’єкта підприємни-
цтва, діяльність селянського господарства (особливо 
особистих селянських господарств) визначається 
впливом неправових складників, серед яких важ-
ливе місце займає моральна соціальна відповідаль-
ність (рис. 1) 

Наявність сприятливого сімейного клімату, адек-
ватного сприйняття усіма членами родини загального 
вектора діяльності, а також необхідності власної осо-
бистої участі є обов’язковими умовами функціону-
вання селянського господарства як споживчого, так 
і товарного типів. Ще одним важливим фактором, 
який значною мірою визначає характер формування 
моральної соціальної відповідальності цього сегмента 
аграрного виробництва, є особливості взаємовідно-
син у межах сільської общини, ступінь інтеграції 
селянського господарства та його членів у систему 
соціально-економічних відносин на рівні населеного 
пункту. Ефективну діяльність селянського господар-
ства (як споживчого, так і товарного типів) немож-
ливо здійснювати в умовах соціального вакууму, 
ігноруючи діючі правила між особистих стосунків.

Важливим напрямом розвитку селянських гос-
подарств на засадах соціальної відповідальності є 
формування системи соціального партнерства за 
участю сільських громад, представників товарного 
та дрібнотоварного сегментів аграрного виробництва, 
а також органів державної та місцевої влади. При-
йняття положень декларації соціального партнер-
ства дозволить чітко зафіксувати перелік взаємних 
зобов’язань та сприятиме поліпшенню співпраці дер-
жави та аграріїв.

У цьому аспекті набуває особливого значення 
вирішення проблеми їхньої статусної невизначе-
ності, оскільки досі у нормативно-правовій та ста-
тистичній площинах селянські господарства розгля-
даються з різних позицій, що відображає відсутність 
реального намагання державних інституцій пере-
вести дрібнотоварний сектор аграрного виробництва 
із статусу об’єкта різних заходів реформування на 
статус активного суб’єкта соціально-економічних 
процесів, пов’язаних із використанням земель сіль-
ськогосподарського призначення.
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Рис 1. Реалізація механізмів соціальної відповідальності  
в селянських господарствах

Джерело: дослідження авторів

Слід зазначити, що натепер 
не існує реально функціонуючої 
загальнонаціональної системи 
заходів, метою яких має бути ство-
рення умов для стимулювання 
соціально відповідальної пове-
дінки державних інститутів, біз-
нес-структур та населення. Остан-
нім програмним документом, що 
визначав принципи та орієнтири 
функціонування національної 
економіки на засадах соціаль-
ної відповідальності, був Проект 
«Концепції національної стратегії 
соціальної відповідальності біз-
несу в Україні», який передбачав 
здійснення відповідних заходів у 
період 2010–2015 рр. І хоча прак-
тична її реалізація була унемож-
ливлена комплексом об’єктивних 
і суб’єктивних причин, сам факт 
існування цього документа свід-
чить про намагання владних 
інститутів трансформувати сис-
тему національних соціально-еко-
номічних відносин відповідно до 
світових трендів, а зміст Концеп-
ції може бути предметом аналізу. 
Найбільш важливим у цьому 
аспекті, на нашу думку, є такі 
складники:

1) мета. Створення підґрунтя 
(як комплексу норм, правил, окре-
мих організаційних механізмів) та 
сприятливих умов для інтеграції 
СВБ у діяльність компаній задля 
сталого розвитку України, зрос-
тання суспільного добробуту;

2) основні завдання. Розви-
ток СВБ як фактора модернізації економіки, запро-
вадження єдиних підходів до розуміння соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні всіма групами 
зацікавлених осіб; розвиток системи нефінансового 
звітування, удосконалення системи державно-при-
ватного партнерства, формування системи соціаль-
ного і громадського діалогу, створення умов для 
соціальних гарантій, розвиток програм ресурсозбе-
реження, розвиток процесів ділового удосконалення;

3) очікувані результати. У короткостроковій пер-
спективі: розвиток системи корпоративних соціаль-
них відносин формування механізмів соціального 
діалогу, розширення кращих практик соціально 
відповідального бізнесу, збільшення кількості нефі-
нансових звітів, розроблення державних механізмів 
стимулювання системи соціальної відповідальності, 
інтеграція до європейської системи соціально відпо-
відальних відносин. У довгостроковій перспективі: 
забезпечення сталого розвитку, розвиток соціальної 
відповідальності бізнесу в суспільстві, підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки, 
прискорення інтеграції до європейського соціально-
економічного простору, активізація інвестиційно-
інноваційних процесів [4].

Основними недоліками цієї Концепції, на нашу 
думку, є такі.

1) відсутність реальних механізмів формування 
системи соціально відповідальних відносин між біз-
несом, державою та населенням (трипатризм);

2) відсутність належної адаптації Концепції до 
сучасних умов функціонування національної еконо-

міки (галузева структура, тенденції та особливості 
розвитку окремих галузей тощо);

3) надмірний вплив зовнішнього глобалізаційного 
складника у характеристиці сучасної ситуації та 
визначенні пріоритетів подальшого розвитку;

4) недостатній розвиток інформаційно-інфра-
структурного складника системи соціально відпові-
дальних відносин, що стає на заваді практичної реа-
лізації заходів із розбудови корпоративної соціальної 
відповідальності. 

Беручи до уваги вказані недоліки, нами було роз-
роблено проект Концепції розвитку селянських гос-
подарств України на період до 2025 року. У її основу 
закладається необхідність трансформації цього 
складника аграрного виробництва, створення умов 
для її інституціоналізації та перетворення у повно-
цінного учасника регіональних соціально-економіч-
них відносин. Основні положення цієї Концепції 
окреслюють генеральні напрями діяльності та визна-
чають прогнозовані результати від реалізації системи 
заходів, що відповідають кожному з них (табл. 1). 

Запропоновані заходи базуються на використанні 
наявного ресурсного потенціалу, розглядаючи пред-
ставників місцевих бізнес-структур основою розви-
тку сільських територій. Важливою проблемою, яка 
стає на заваді активного запровадження методів 
соціально відповідального ведення бізнесу є низький 
рівень інформованості щодо її сутності та форм як 
серед підприємницької спільноти, так і серед голів 
сільських громад. Водночас за умов надання належ-
ної інформаційної підтримки, що може проводитися 
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на базі регіональних науково-навчальних центрів у 
формі безкоштовних бізнес-семінарів та семінарів-
тренінгів, на нашу думку, формування взаємови-
гідних відносин у межах «трипатризму» є цілком 
реальним. 

Висновки з проведеного дослідження. Установ-
лено, що за сучасних умов селянські господарства 
є важливим складником аграрного виробництва, 
а також значним селоформуючим та селоутворю-
ючим фактором. Наголошується на необхідності 
формування соціально відповідальної моделі наці-
ональної економіки за участю представників цієї 
групи аграріїв. Зазначається, що залучення селян-
ських господарств до вирішення економічних та 
соціальних проблем у розвитку галузі та сільських 
територій передбачає вирішення питання неви-
значеності інституційного та правового статусу. 
На основі аналізу положень Концепції національ-
ної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні було розроблено Концепцію розвитку селян-
ських господарств України на засадах соціальної 
відповідальності.

Таблиця 1
Основні положення проекту Концепції розвитку селянських господарств  

на засадах соціальної відповідальності

Завдання Механізми реалізації Очікувані результати

Розвиток системи соціально відпові-
дальних відносин як фактора інститу-
ціоналізації селянських господарств

Загальнодержавні та регіональні просвіт-
ницькі заходи з метою надання інфор-
мації представникам підприємницької 
спільноти та сільських громад щодо сут-
ності, напрямів та вигід соціально відпо-
відального ведення діяльності. 

Набуття селянськими господарствами 
споживчого та товарного типів статусу 
регіонального соціально-економічного 
інституту. 

Формування постійно діючої системи 
соціального партнерства на рівні сіль-
ських територій 

Сприяння обміну досвідом та позитив-
ними практиками серед представників 
підприємницької спільноти та сіль-
ських громад, активізація практики 
оформлення відносин між представни-
ками бізнесу та громадськості на заса-
дах соціального партнерства.

Формування взаємовідносин між пред-
ставниками бізнес-структур та сіль-
ських громад на базі декларації соці-
ального партнерства

Розвиток ресурсозберігаючих та еколо-
гічно спрямованих технологій у вироб-
ничій та господарській діяльності 
юридичних та фізичних осіб у системі 
сільських територій

Забезпечення стимулювання викорис-
тання природо-та ресурсозберігаючих 
технологій у виробничій та господар-
ській діяльності.

Підвищення рівня екологічної безпеки 
в системі сільських територій.

Підвищення рівня соціальних стандар-
тів для мешканців сільських населе-
них пунктів

Розвиток об’єктів соціальної інфраструк-
тури, підвищення рівня інформаційного 
забезпечення сільських територій.  

Зростання рівня добробуту сільського 
населення, зупинення процесів депопу-
ляції в системі сільських територій. 

Інтеграція селянських господарств у 
систему соціально-економічних відно-
син на рівні регіону

Забезпечення участі місцевих пред-
ставників аграрного підприємництва 
у формуванні бюджетів сільських гро-
мад, стимулювання процесу розвитку 
сімейних фермерських господарств.  

Збільшення кількості селянських гос-
подарств, які мають статус суб’єкта 
підприємницької діяльності, активі-
зація міжгосподарської співпраці на 
засадах споживчої кооперації.
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