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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі досліджень було визначено, що соціальна

відповідальність (СВ) суб'єктів господарювання аграр+
ної сфери економіки потребує, а з іншої сторони, пе+
редбачає досягнення максимально можливого рівня уз+
годження інтересів аграрних товаровиробників і су+
спільних інтересів. Однак, найбільш універсальний ме+
ханізм їх узгодження — представницька демократія,
зазнає суттєвих змін під впливом політичних та соціаль+
но+економічних процесів, характерних для постіндуст+
ріального етапу розвитку цивілізації [6, с. 84]. Розви+
ток постіндустріального суспільства спричинив зміни
його соціально+класової структури — соціальні групи
втрачають класову, професійну основу, що чинить істот+
ний вплив на функціонування демократичних, політич+
них та громадянських інститутів.

Нині окреслились такі світоглядно+філософські
особливості їх функціонування, що впливають на
здійснення соціальної відповідальності аграрними
підприємствами: розмивання демократичної легітимності
й основ республіканського устрою; збереження лише
формальних вимог демократії (регулярне проведення
виборів та зміни влади за їх результатами); падіння інте+
ресу до електорального процесу; медіалізація культури
та життєдіяльності загалом; звуження простору суспіль+
ного вибору та ін. У більш вузькому розумінні чинника+
ми впливу є різке соціальне розшарування, навіть поля+
ризація сільського населення за наявністю капіталів, зе+
мельних та інших ресурсів, доходів; безробіття, самозай+
нятість та маргіналізація значної частини сільських жи+
телів; нерівний доступ до агропродовольчих ринків та
споживання матеріальних благ; залишковий принцип ви+
рішення екологічних проблем або їх ігнорування.

У зв'язку зі зменшенням авторитету та ролі тради+
ційних інститутів суспільної взаємодії — політичних
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партій та парламентаризму в представництві суспільних,
громадських та особистих інтересів виникає актуальна
потреба в пошуку нових каналів впливу на всі гілки вла+
ди, більш прямих і дієвих. Вже окреслилась тенденція
інституціалізації взаємовідносин влади й громадянсько+
го суспільства, що розширює систему узгодження інте+
ресів новими інститутами. Спостерігається перехід від
ієрархічної будови систем управління до мережевих й
маркетингових принципів і моделей, що реалізуються
через різноманітні форми взаємодії трьох секторів —
державного, приватного та громадянського.

Держава поступається своїми позиціями у сфері
соціальної відповідальності, захисту інтересів різних
соціальних груп, а її функції перебирають на себе інсти+
тути громадянського суспільства. Залучення населен+
ня в суспільне життя забезпечується саме завдяки роз+
витку інститутів представництва групових інтересів [5,
с. 56]. Одним з ефективних інструментів консолідації
суспільних зусиль та отримання синергетичного ефек+
ту в результаті інтеграції наявних потенціалів є розви+
ток таких механізмів узгодження соціальних інтересів,
як державно+приватне партнерство (ДПП) та корпора+
тивна соціальна відповідальність (КСВ).

В умовах фінансово+економічної кризи, обмежених
бюджетних можливостей, невирішеності соціальних про+
блем, недостатньої сформованості інститутів громадянсь+
кого суспільства значущості набувають не тільки завдан+
ня якісних змін у системі державного управління, але й
необхідність активізації суб'єктів суспільного діалогу,
особливо на селі з огляду на депресивність та деградацію
сільських територій. Розвиток механізмів державно+при+
ватного партнерства є особливо актуальним сьогодні, саме
він може стати ключовим чинником соціальної відпові+
дальності та подальшого соціально+економічного рефор+
мування земельних та аграрних відносин загалом.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання державно+приватного партнерства, роз+

глянуті в наукових публікаціях вітчизняних та зарубі+
жних вчених Aбаді Р., Безбаха Н.В., Богданова С.Г., Ва+
сильєва Є.Є., Гаврилюка А.М., Гамільтон Дж., Голові+
нова О.М., Грищенка Л.Л., Дутко Н.Г., Кліффтон К.,
Котової Н., Лебеди Т., Мостепанюка А.В., Островсько+
го І.А., Павлюка А.П., Ровинської К.І., Шилепницького
П. І., Якуніна В. та ін.

Проте питання розвитку соціальної відповідальності
підприємств агросфери на основі державно+приватного
партнерства вивчені не достатньо. З огляду на виробничо+
ресурсні особливості сільськогосподарської діяльності, її
масштаби, сезонність, значні ризики через невизначені аг+
рокліматичні чинники, експортну орієнтацію, поширення
впливу на великі території та понад 30% населення країни і
соціальна відповідальність, і державно+приватне партнер+
ство мають особливий зміст, завдання та функції, що по+
требує належного визначення та обгрунтування безпосе+
редньо на рівні суб'єктів господарювання аграрної сфери
економіки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті є визначення особливостей здійснення соц+

іальної відповідальності суб'єктів господарювання аграр+
ної сфери економіки на засадах державно+приватного парт+
нерства та обгрунтування його завдань, перспектив і пере+
ваг.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Формування дієздатного механізму державно+приват+

ного партнерства в Україні розглядається як можливе че+
рез посилення соціальної відповідальності агробізнесу з
однієї сторони та як умова або напрям її здійснення — з
іншої. У цьому контексті розвиток соціальної відповідаль+
ності сільськогосподарських підприємств в останні роки
здійснюється у формі поступової інтеграції принципів соц+
іальної відповідальності в корпоративні стратегії агробізне+
су [9, с. 84]. Також простежується тенденція переходу від
разових акцій благодійності та утримання створеної рані+
ше громіздкої соціальної сфери до гнучкої системи соціаль+
них інвестицій, які відповідають довгостроковим інтересам
аграрних підприємств, сільських громад, суспільства.

Це підтверджується функціонуванням в Україні на заса+
дах державно+приватного партнерства Центру "Розвиток
КСВ" та Спільноти "Соціально відповідальний бізнес". Спільно
з урядовими структурами, підприємствами, університетами,
громадськими організаціями ними обгрунтовуються та реалі+
зуються програми і проекти у сфері СВ, проводяться тренін+
ги, презентації, виставки, розробляються навчальні курси,
методичні рекомендації та навчальні посібники, здійснюється
обмін досвідом, друкуються нефінансові звіти.

Значна частка українських компаній великого бізнесу
підписали Глобальний Договір ООН, — ініціативи, спрямо+
ваної на поширення відповідального корпоративного гро+
мадянства і на те, щоб комерційні компанії, неурядові орган+
ізації брали участь у вирішенні проблем, які постають у
зв'язку з глобалізацією. Чотири базові сфери Глобального
договору: захисту прав людини, забезпечення трудових
відносин, захисту екології та боротьби з корупцією вико+
нуються з допомогою 10 основоположних принципів [3].
Однак не всі вони системно та послідовно займаються СВ,
надають відповідні звіти, що призводить до виключення та+
ких з числа підписантів та негативно впливає на їх ділову
репутацію та імідж країни.

Одним з ефективних засобів реалізації соціальної відпо+
відальності суб'єктів господарювання аграрної сфери еко+
номіки на засадах ДПП є укладання угод про соціальне
партнерство між агрохолдингами, корпораціями та адміні+
стративними, муніципальними утвореннями (рівень населе+
них пунктів і регіонів). Так, муніципальне утворення зобо+
в'язується сприяти виробничо+економічному розвитку
підприємства, а підприємство, у свою чергу — соціальному
та екологічному розвитку муніципального утворення.

Організація державно+приватного партнерства забез+
печує довгострокове формування продуктивного середо+
вища розвитку не тільки СВ, але й аграрної сфери економ+
іки та інших сфер життєдіяльності в цілому. Вона відкриває
можливості спільної зацікавленої участі в створенні та ре+
алізації суспільно значущих проектів і поєднання для цьо+
го матеріальних та нематеріальних ресурсних можливос+
тей, поділу ризиків між суспільством (державним сектором,
неурядовими організаціями) та приватним сектором [4, с.
64].

Розвиток відповідального державно+приватного парт+
нерства є одним із вирішальних чинників успіху програм
модернізації соціальної взаємодії, господарства та країни
у цілому. Відтак, без створення повноцінного агропромис+
лового середовища, що сприяє тенденціям сталого та кон+
курентоспроможного соціально+економічного розвитку,
його інституційного закріплення виникає загроза залучен+
ня до суб'єктів аграрного господарювання країни недобро+
совісних інвесторів, сумнівних інвестицій та проектів, транс+
формування капіталовкладень у різного роду зовнішні ма+
ніпуляції.

У сучасних умовах відкритості агропродовольчих
ринків принципи державно+приватного партнерства мають
бути основою різноманітних механізмів реалізації стратегій
соціальної відповідальності, соціально+економічного роз+
витку в цілому, окремих сільськогосподарських
підприємств. Перш за все, партнерство визначає успішність
проведення аграрної політики державою [2, с. 12]. Основ+
ною метою розвитку ДПП на депресивних сільських тери+
торіях має стати підвищення якості життя, відродження
трудового потенціалу та зайнятості населення. На досяг+
нення цієї мети повинне бути спрямоване вирішення його
основних завдань:

— підвищення ефективності управління суб'єктами аг+
рарного господарювання та контролю за їх виробничою
діяльністю;

— ефективне використання бюджетних коштів органа+
ми місцевого самоврядування;

— техніко+технологічна модернізація суспільно значи+
мих аграрних і продовольчих виробництв;

— диверсифікація сільської економіки та збільшення
видів діяльності на селі;

— підтримка об'єктів соціальної та виробничої інфрас+
труктури в експлуатаційному стані та їх розширене відтво+
рення;

— утворення та розвиток громадських організацій на
селі з метою підвищення суспільної активності сільських
громад;

— надання адресної допомоги соціально вразливим вер+
ствам сільських жителів.

 Сьогодні у всьому світі проявляється підвищений інте+
рес до суб'єктів аграрного господарювання, яка у третьому
тисячолітті опинилася в центрі конкурентної політики ба+
гатьох держав [7]. Це пояснюється проблемами продоволь+
чої безпеки як окремих країн, так і всього людства у ціло+
му. Тому важливим є їх державний протекціонізм, моніто+
ринг та аудит розвитку, контроль над діями приватних інве+
сторів. Звичайно, ДПП не зможе розв'язати всі проблеми
суб'єктів господарювання, цей механізм має свої переваги і
недоліки. Але воно може стати ефективним, якщо в аграрні
підприємства прийде відповідальний інвестор, який забез+
печить їх розвиток.

Однак різноманітність видів, форм і сфер застосування
ДПП роблять його універсальним засобом для вирішення
цілої низки довгострокових соціально значимих завдань —
від створення і розвитку інфраструктури до розробки та
адаптації нових перспективних агротехнологій. Так, у Євро+
союзі тільки за 2013 р. у межах державно+приватного парт+
нерства було здійснено понад 100 проектів вартістю майже
19 млрд євро переважно у галузі освіти, охорони здоров'я,
транспорту. Методи розробки і реалізації проектів соціаль+
ної відповідальності на основі ДПП можуть розглядатися
як розвиток класичних методів і процедур проектного
фінансування та інвестування. Однозначних рішень по
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різних країнах з позиції формування певних методів управ+
ління ДПП не існує [8, с. 40].

Контрольні й регулюючі функції в його сфері від імені
держави можуть здійснюватися або профільними міністер+
ствами та відомствами, або спеціально уповноваженими
органами. Переваги для аграрних підприємств характери+
зуються можливістю стабільно отримувати і збільшувати
прибуток, причому має значення не стільки розмір прибут+
ку, а саме стабільність його отримання. Для зниження цих
витрат необхідним є створення загальної системи правил,
що містять типові договори і спрощення правової системи
в цілому [10, с. 189]. З боку держави в проектах ДПП реал+
ізуються права власника, можливість надання податкових
та інших пільг, гарантій, а також отримання певних обсягів
фінансових ресурсів.

У межах державно+приватного партнерства держава
отримує більш сприятливу можливість виконання своїх ос+
новних функцій — підтримки, регулювання, дотримання
суспільних інтересів, соціального захисту сільського насе+
лення. Неминучі підприємницькі ризики та виклики мають
розподілятися у сектор аграрного, переважно великого
бізнесу, страхуватися його капіталами. Держава зберігає
за собою основні важелі регулювання й контролю, в тому
числі тарифну, антимонопольну й митну політику, оподат+
кування, контроль за енерго+ та ресурсокористуванням, за
безпечністю та екологічністю продовольчої продукції, за
якістю обслуговування споживачів, характером конкурен+
тних відносин.

ВИСНОВКИ
Систематизація досвіду з розвитку державно+приват+

ного партнерства в різних країнах дозволила виявити най+
важливіші переваги здійснення проектів соціальної відпов+
ідальності суб'єктами господарювання аграрної сфери еко+
номіки на його основі:

— наявність політичної та інституційної складової
підтримки проектів соціальної відповідальності в умовах
ДПП (запитувана приватними інвесторами премія за ризи+
ки або виклики буде нижчою, якщо гарантована послідов+
на державна підтримка);

— стабільне політико+правове середовище (зазвичай
ДПП побудовано на складних правових і договірних відно+
синах, в яких бере участь безліч сторін, що призводить до
великого зростання транзакційних витрат);

— справедливий розподіл можливостей і ризиків, які
змінюються залежно від стану і форми ринку, місцевих рам+
кових умов. Якщо приватний інвестор несе більшу частину
ризиків за проектом, то держава має обмежене право втру+
чатися у виконання проекту або тільки виконує функції
контролю;

— прозорий розподіл державних замовлень урядом
передбачає створення для партнерів реальних стимулів, які
спонукають їх брати участь в оптимізації соціальних про+
ектів і програм;

— можливість точного підрахунку витрат і вигод з роз+
робкою реалістичних сценаріїв майбутніх грошових потоків
для оцінки потенціалу соціальних проектів з метою покрит+
тя інвестиційних витрат;

— створення сприятливого рекламного іміджу держав+
но+приватного партнерства шляхом поширення відповідної
інформації серед осіб та організацій, що приймають рішен+
ня про інвестиції та державну підтримку.
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