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ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОЛІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Розвиток сільських територій залежить від економічної і 

соціальної динаміки інтересів сільськогосподарських 

підприємств. Держава у свою чергу є координатором соціальної 

політики на селі, тому має власний інтерес у забезпеченні 

формування мотивацій підприємців щодо забезпечення 

сільського розвитку. Сьогодні пріоритетного значення набуває 

соціальна складова або ж поширення соціально спрямованих 

видів діяльності. Дану ситуацію також повязуємо з тим, що 

сільськогосподарське підприємництво для України є одним із 

визначальних чинників сприяння сталому розвитку економіки 

[1; 3, с. 3-5]. Головним чином його роль полягає у формуванні 

економічного добробуту, соціальної ефективності, а значить – 

соціалізації результатів господарювання. 

Проте спостерігається ряд складнощів, які обмежують 

можливості досягнення цілей сталості, і ці складнощі підпадають 

під дію державної політики зі сприяння підвищенню соціальної 

ролі сільськогосподарських підприємств у розвитку сільських 

територій. Зокрема в теперішніх умовах: з одного боку загальне 

бачення моделі сільськогосподарського підприємництва полягає у 

розумінні необхідності досягнення сталого розвитку сільських 
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територій, а з іншого – капіталізація, економічна концентрація, 

заснована на мотивах максимізації прибутку, переважає над 

соціальним началом. Через трансформації, реструктуризацію і 

навіть зникнення селоутворюючих, селозберігаючих підприємств, 

відбулися кардинальні зміни на селі як встановлено багатьма 

дослідниками [1; 3; 5]; відповідно й змінилися пріоритети 

формування соціальної ефективності сільськогосподарського 

бізнесу. 

Реалії розвитку сільської економіки в Україні характе-

ризуються складностями невідповідності соціального капіталу, 

державної політики, інфраструктури сільської економіки – це не 

лише наше переконання, відзначаємо системні дослідження 

багатьох науковців [3-5]. Сформована модель сільськогоспо-

дарського підприємництва не здобула поширення у розвитку 

ринкових соціально спрямованих організацій. Соціальна відпові-

дальність сільськогосподарських підприємств незадовільна. 

Усунути цю проблемну прогалину спроможна активна їх 

соціалізація з підвищенням підприємницького фінансування 

соціальної сфери, а також підтримка розвитку соціального 

підприємництва як інноваційної форми бізнесу на селі. 

Категорію і практики соціального підприємництва вживаємо 

як форму організації соціально спрямованої діяльності та як 

спосіб реалізації соціальної відповідальності суб’єктів сільсько-

господарського бізнесу, їх соціалізації зокрема. Соціально 

відповідальне сільськогосподарське підприємництво – важливий, 

один з вирішальних чинників сприяння сталому розвитку галузі, 

економіки. Соціальна орієнтація сільськогосподарського 

підприємництва формується виходячи з бажань власників, 

засновників. Соціальна підприємницька функція характеризує 

роль, спрямованість суб’єкта господарювання на виконання ним 

соціальної місії, реалізацію підприємницьких ініціатив на 

соціальних засадах. Соціальна відповідальність консолідує 



17 

мотиви сільськогосподарського підприємця підвищувати 

добробут сільського населення, а також сприятиме сталому 

розвитку економіки, сільських територій. Безпосередньо розвиток 

соціального підприємництва забезпечує реалізацію соціальної 

ініціативи. 

Забезпечення соціалізації сільськогосподарського підприєм-

ництва як складової сталого розвитку економіки носить характер 

різносторонніх дій. Важливим чинником, механізмом досягнення 

сталості вважаємо соціалізацію cільськогосподарського 

підприємництва – перехід від капіталістичних до соціально 

спрямованих основ господарювання. Особливо в сільському 

господарстві і на селі, адже тут поєднуються природний та 

підприємницький фактор забезпечення життєдіяльності людини й 

вони взаємозалежні. Соціалізація, на нашу думку означає 

становлення соціально ефективного підприємництва на 

принципах сталості, залежність між підприємництвом та рівнем 

соціально-економічного розвитку. 

Достатність господарських результатів наприклад за 

критерієм доходності за усвідомленого вибору підприємця, 

сприятиме соціальному добробуту – соціалізації сільськогоспо-

дарського підприємництва. Факт взаємозалежності рівня 

економічного добробуту із соціальним історично доведений, 

тому соціалізація підприємництва важлива для досягнення 

сталого розвитку перш за усе. Причинна наслідковість отриманих 

результатів в економіці, господарській діяльності підтверджу-

ється формуванням наслідків для соціуму. Представляючи 

складову підприємницького господарювання на селі як чинника 

сталості, відзначаємо практичну відсутність у бізнесу інтересу 

фінансувати проєкти соціальної групи. Зокрема цей висновок 

відноситься до розвитку багатьох крупних компаній – так званих 

агрохолдингів, які за головну мету ставлять максимізацію 

прибутку. Фактично економічна, господарська діяльність цих 
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підприємств, зокрема отримувані результати – формують 

достатню спроможність забезпечити соціальну ефективність, 

покращувати наприклад інфраструктурне забезпечення сільських 

територій фінансуючи реалізацію соціальних проектів. У цьому 

наприклад може полягати соціалізація сільськогосподарського 

підприємництва як напрям з досягнення сталого розвитку 

сільських територій, економіки в цілому. 
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