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Анотація  
У статті досліджено соціальні інвестиції як показник оцінки соціальної відповідальності суб’єктів 
аграрного бізнесу. Виявлено, що соціальні інвестиції мають значно довший термін окупності та низьку 
доходність у спів ставності з інвестуванням в інші проекти, проте вони очікують та розраховують на 
отримання також соціального ефекту, який є пріоритетним по відношенню до інших передбачуваних 
ефектів в процесі інвестування соціально - економічної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. Відмічено, 
що такий соціально-економічний ефект виражається: в отриманні лояльності споживачів до аграрної 
продукції, формуванні позитивного іміджу в аспекті високої якості продукції, високого рівня сервісу, 
екологічно чистих технологій, захисту природного середовища, зміцненні довіри до торгівельних марок та 
брендів тощо. Встановлено, що завдяки соціально орієнтованій діяльності суб’єкту аграрного бізнесу 
створюється сприятливе соціальне оточення, що приведе з часом до стійкої конкурентної позиції на 
внутрішніх та світових ринках. Вибираючи соціально відповідальну поведінку, суб’єкт аграрного бізнесу 
відчуває помітну перевагу на ринку в порівнянні з іншими виробниками: розширюються маркетингові ніші, 
просуваються товари або послуги, виборюються нові клієнти і зміцнюються відносини з партнерами, 
залучаються нові інвестори тощо. Підкреслено значення саме соціально-економічної складової інвестицій, 
оскільки проведені соціальні заходи генерують додаткові доходи за рахунок збільшення обсягів продажів та 
підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу. Соціальні інвестиції в аграрній сфері 
реалізуються у формі соціальних програм та проектів. Суб’єкти аграрного бізнесу сьогодні впроваджують 
соціальні програми, в більшості випадків, з метою формування сприятливих умов розвитку трудового 
персоналу, що знижує соціальні ризики, особливо в депресивних районах та локальних пригнічених 
територіях. Соціально відповідальні суб’єкти аграрного бізнесу визначають програми соціального 
розвитку як інструмент зменшення асиметрії між фінансовими інтересами та вимогами соціального 
розвитку, балансуванням балансу між виконанням цільової функції бізнесу щодо нарощенням ринкової 
вартості і підвищення конкурентоспроможності та вирішенням соціально-економічних проблем 

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальні інвестиції, суб’єкти аграрного бізнесу, соціально-
економічна складова інвестицій. 
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Abstract  
The article examines social investment as an indicator of social responsibility of agribusiness entities. It was found 
that social investments have a much longer payback period and low profitability compared to investments in other 
projects, but they expect and expect to also receive a social effect, which is a priority over other expected effects in the 
process of investing socio-economic activities of agrarian business. It is noted that this socio-economic effect is 

expressed in gaining consumer loyalty to agricultural products, 
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forming a positive image in terms of high product quality, high level of service, environmentally friendly technologies, 
environmental protection, strengthening confidence in brands and brands. It is established that due to the socially 
oriented activities of the agribusiness entity, a favorable social environment is created, which will eventually lead to 
a stable competitive position in domestic and global markets. By choosing socially responsible behavior, the 
agribusiness entity feels a significant advantage in the market compared to other producers: expanding marketing 
niches, promoting goods or services, winning new customers, and strengthening relationships with partners, 
attracting new investors and more. The importance of the socio-economic component of investment is emphasized, as 
the social measures generate additional income by increasing sales and increasing the competitiveness of agricultural 
businesses. Social investments in the agricultural sector are implemented in the form of social programs and projects. 
Today, agricultural businesses are implementing social programs, in most cases, to create favorable conditions for 
the development of labor, which reduces social risks, especially in depressed areas and local oppressed areas. Socially 
responsible agribusiness entities define social development programs as a tool to reduce the asymmetry between 
financial interests and social development requirements, balancing the balance between fulfilling the business's 
objective function of increasing market value and increasing competitiveness, and solving socio-economic problems. 

Keywords: social responsibility, social investments, agrarian business entities, socio-economic component of investments. 

JEL classification: М14  

Вступ 

За сучасних умов поглиблення глобалізації та конкуренції можемо спостерігати 
надзвичайний симбіоз економічної, соціальної та екологічної складових діяльності 
вітчизняних аграрних підприємств. Слід зазначити, що інтегруючим показником оцінки 
рівня соціальної відповідальності можуть бути соціальні інвестиції. Соціально-
економічний розвиток локальної території на засадах активізації механізмів соціальної 
відповідальності здійснюється за допомогою реалізації екологічних, мотиваційних, 
освітніх, культурно-ціннісних, інфраструктурних та інших соціальних проектів, тобто 
шляхом нарощення потоків соціальних інвестицій.  

Впродовж тривалого часу питання корпоративної соціальної відповідальності, 
яка реалізується за допомогою соціальних інвестицій, привертають увагу комерційних 
структур, засобів масової інформації та науковців. Зокрема цим питанням присвячували 
свої праці такі вчені як С. Бандур, Д. Богиня, О. Грішнова, М. Долішній, Т. Заяць, М. Карлін, 
Ю. Краснов, І. Курило, В. Куценко, Е. Лібанова, Л. Лісогор, О. Макарова, В. Онікієнко, 
С. Пирожков, У. Садова, Л. Семів, В. Стешенко, Л. Шевчук та інші. Однак соціальні 
інвестиції як складову частину соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу 
розглядають не так багато вчених, що зумовлює актуальність тематики дослідження. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження соціальних інвестицій як показника оцінки 
соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу 

Під соціальними інвестиціями слід розуміти економічні ресурси суб’єктів 
аграрного бізнесу у вигляді матеріальних, нематеріальних, технологічних, фінансових, 
управлінських, інформаційних та інших їх форм, які спрямовуються на реалізацію 
програм соціального розвитку та захисту, побудованих, базуючись на економічних 
інтересах суб’єктів господарювання з метою підвищення їх конкурентоспроможності, 
нарощення економічного потенціалу та ринкової вартості бізнесу. 

Вивчення механізму спрямування соціальних інвестицій в аграрну економіку 
дозволяє стверджувати, що за своєю економічною природою вони суттєво 
відрізняються від спонсорства та благодійності тим, що передбачають в перспективі 
отримання ефекту: економічного та соціального, зокрема у вигляді підвищення 
конкурентоспроможності та зниження соціальної напруги. 

За формою реалізації соціальних інвестицій можна виділити соціальні інвестиції, 
надані у вигляді фінансових та інших матеріальних ресурсів (фінансування програм 
соціальної спрямованості, надання техніки і обладнання для виконання певних робіт), а 
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також у вигляді трудових ресурсів компанії (виконання соціально значущих робіт 
персоналом компанії і залученими волонтерами) [1]. 

Соціальні інвестиції мають значно довший термін окупності та низьку доходність 
у співставності з інвестуванням в інші проекти, проте вони очікують та розраховують на 
отримання також соціального ефекту, який є пріоритетним по відношенню до інших 
передбачуваних ефектів в процесі інвестування соціально - економічної діяльності 
суб’єктів аграрного бізнесу. Такий соціально-економічний ефект виражається: в 
отриманні лояльності споживачів до аграрної продукції, формуванні позитивного 
іміджу в аспекті високої якості продукції, високого рівня сервісу, екологічно чистих 
технологій, захисту природного середовища, зміцненні довіри до торгівельних марок та 
брендів тощо.  

На наш погляд, необхідно підкреслити саме соціально-економічну складову 
інвестицій, оскільки проведені соціальні заходи генерують додаткові доходи за рахунок 
збільшення обсягів продажів та підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 
аграрного бізнесу. Вивчення практичного світового досвіду свідчить про довіру та 
прихильність вибору покупців щодо продукції соціально відповідальних суб’єктів 
аграрного бізнесу, надалі отримані переваги соціально відповідальної бізнес-одиниці 
трансформуються в дієвий інструмент, завдяки якому покупці інвестують в акції та 
придбають більше товарів та послуг. 

Значення соціальних інвестицій на сучасному етапі розвитку суб’єктів аграрного 
виробництва пояснюється багатьма причинами. По-перше, за роки радянської влади 
соціальним інвестиціям не приділялась належна увага, тому населення України за 
рівнем та якістю життя набагато відстають від населення економічно розвинутих країн. 
По-друге, необхідність переходу національної економіки на інноваційний шлях 
розвитку потребує значного збільшення соціальних інвестицій в розвиток людського 
капіталу. По-третє, в країні високий рівень корупції, наркоманії, злочинності та 
алкоголізму, що вимагає суттєвого збільшення соціальних інвестицій з метою боротьби 
з цими негативними явищами.  

У сфері соціального інвестування суб’єктів агарного бізнесу можна визначити два 
аспекти розуміння соціальних інвестицій [2]: 

1. Соціальні інвестиції в контексті соціальної відповідальності, під якою 
розуміють соціальну діяльність підприємства спрямовану на зовнішнє середовище з 
метою створення сприятливого іміджу в очах громадянського суспільства та надання 
соціальних благ працівникам підприємства. 

2. Інвестиції у людський капітал, що сприяють підвищенню професійної кваліфі-
кації та покращенню продуктивних здібностей людини і, тим самим, збільшують про-
дуктивність праці. До інвестицій в людський капітал відносять витрати на освіту про-
тягом життя, охорону здоров’я, виховання гуманітарних складових людського капіталу, 
посилення мотивації працівників, пошук економічно важливої інформації тощо. 

Отже, розвиток аграрної сфери економіки неможливий без соціальних інвестицій, 
зокрема в аграрному виробництві. Для забезпечення функціонування аграрної 
економіки повинна бути збалансованість між соціальними інвестиціями та 
інвестиціями, які спрямовані на фінансове та реальне інвестування. 

Соціальні інвестиції здійснюються з метою отримання доходу та підвищення 
рівня якості життя людей за допомогою задоволення їхніх матеріальних, духовних та 
соціальних потреб, включаючи: охорону навколишнього середовища (екологія та 
безпека), благоустрій та житлово-комунального господарства, соціальний захист і 
підтримку дітей, юнацтва, соціально залежних груп населення, підтримку культури і 
мистецтва, освіти, спорту, підтримку релігійної діяльності, охорону здоров'я [3]. 

Вкладення в нематеріальні активи – необхідна частина поточної інвестиційної 
діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. Практикою доведено, що соціальні програми 
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безпосередньо впливають і на капіталізацію підприємств. Соціально-етичне ведення 
бізнесу безпосередньо впливає на підвищення інвестиційної привабливості 
підприємств, внаслідок чого відкриває альтернативні та більш широкі можливості 
залучення фінансових ресурсів, стає важливою конкурентною перевагою. Досягнення 
цих переваг безпосередньо залежить від рівня використання відповідних економічних 
ресурсів, в тому числі, організаційних. Успішний розвиток соціальної відповідальності 
суб’єктів аграрного бізнесу вимагає інтеграції її в систему управління та організаційного 
забезпечення процесу соціального сприйняття та також оцінки відповідних результатів. 

Ріст інтенсивності виробництва, продуктивності праці і рівня соціальної 
відповідальності вимагають підвищення відповідальності перед суспільством і 
підприємця, і працівника. В процесі формування взаємної відповідальності бере участь 
держава, суспільство, підприємець і працівник. 

Соціальне середовище підприємства складають ті матеріальні, суспільні і духовні 
умови, в яких працівники живуть і працюють і в яких проходить розподіл і споживання, 
утворюються реальні зв’язки між суб’єктами, виражаються їх морально-етичні цінності. 
Це середовище складають: сам персонал підприємства, соціальна інфраструктура, 
складові якості життя працівників. 

Соціальні фактори по відношенню до підприємства виражають зміст змін в 
соціальному середовищі. Основні фактори безпосереднього соціального середовища 
підприємства: соціальна інфраструктура, мови роботи та охорона праці, соціальна 
захищеність працівників, матеріальна винагорода, позаробочий час і проведення 
відпочинку, соціально-психологічний клімат тощо. 

Соціальна інфраструктура – це комплекс об’єктів для забезпечення 
життєдіяльності працівників, задоволення соціально-побутових, культурних та 
інтелектуальних потреб (житловий фонд та об’єкти комунального господарства, 
медичні заклади, заклади освіти і культури, торгівлі та громадського харчування, 
побутового обслуговування, спортивні споруди та колективні дачні господарства, та 
садово-городні товариства). Опіка про соціальну інфраструктуру являється 
найважливішою вимогою до управління соціальним розвитком.  

Умови та охорона праці включають фактори які пов’язані з технічним рівнем 
виробництва, організаційними формами трудового процесу та якістю робочої сили, а 
також ті, які діють на психофізіологічні самопочуття працівників, попередження 
виробничого травматизму та професіональних захворювань (рівень механізації та 
автоматизації робіт, застосування інноваційних технологій, скорочення шкідливих для 
здоров’я робіт, дотримання санітарно-гігієнічних норм, тощо). Затрати на виробничу 
естетику, обладнання робітничого побуту, створення комфортних умов для відпочинку 
в перервах під час трудового дня повертаються підвищенням продуктивності праці і 
якості роботи. 

Соціальний захист працівників складають заходи з соціального страхування та 
дотримання соціальних гарантій встановлених державою та іншими правовими актами 
(забезпечення мінімального розміру оплати праці, нормальну тривалість робочого часу, 
відшкодування шкоди здоров’ю, відрахування в пенсійний та інші позабюджетні фонди, 
виплата різного роду дотацій). 

Опосередкований економічний ефект соціальних інвестицій має свій прояв у 
зниженні витрат аграрного виробництва, росту продуктивності праці, зниженні втрат 
тимчасової непрацездатності персоналу, забезпеченні кваліфікованими спеціалістами, 
змінами організаційної структури виробництва, поліпшенні показників соціального 
захисту працівників тощо. 

Одностайно, зарубіжні фахівці та практики підкреслюють, що позиціонування 
суб’єкту аграрного бізнесу як активної соціально відповідальної установи 
перетворюється на конкурентні переваги в розумінні суспільства та зацікавлених 
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агентів. Так, автор підкреслює [4], якщо благодійні програми сприяють просуванню 
корпоративних цінностей або дозволяють розділити з клієнтами емоційний настрій, 
вони сприяють підвищенню лояльності споживачів. Тому, таку стратегію українського 
суб’єкту аграрного бізнесу в сучасних умовах можна характеризувати як ефективну та 
дієву, зокрема на масових споживчих ринках. Активізація інструментів та механізмів 
соціальної та екологічної складової стратегічного управління мінімізує комерційні 
ризики та дозволяє управляти репутаційними ризиками, що класифікуються фахівцями 
як критичні. Таким чином, посилення соціально-економічних позицій суб’єкту 
аграрного бізнесу дозволяє досягати такі стратегічні цілі як підвищення 
конкурентоспроможності, нарощення інвестиційної привабливості та ринкової вартості 
в довгостроковій перспективі. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механізм впливу соціальних інвестицій на економічні  
та соціальні процеси суб’єктів аграрного бізнесу 

Соціальні інвестиції можуть здійснюватися у партнерстві з органами влади всіх 
рівнів, некомерційними та громадськими організаціями. Безпосередні бізнес-вигоди від 
соціальних інвестицій створення стабільної ділового середовища, зниження 
операційних ризиків, підйом фінансових показників, зростання продажів, підвищення 
продуктивності праці, зниження витрат, розширення ринку, збільшення ринкової 
вартості компанії в довгостроковій перспективі [5-6].  

Соціальні інвестиції в аграрній сфері реалізуються у формі соціальних програм та 
проектів. Суб’єкти аграрного бізнесу сьогодні впроваджують соціальні програми, в 
більшості випадків, з метою формування сприятливих умов розвитку трудового 
персоналу, що знижує соціальні ризики, особливо в депресивних районах та локальних 
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пригнічених територіях. Соціально відповідальні суб’єкти аграрного бізнесу 
визначають програми соціального розвитку як інструмент зменшення асиметрії між 
фінансовими інтересами та вимогами соціального розвитку, балансуванням балансу між 
виконанням цільової функції бізнесу щодо нарощенням ринкової вартості і підвищення 
конкурентоспроможності та вирішенням соціально-економічних проблем. 

У числі соціальних програм з розвитку персоналу компанії можуть 
використовуватися наступні напрямки діяльності: навчання та професійний розвиток, 
застосування мотиваційних схем оплати праці, надання співробітникам соціального 
пакету, створення умов для відпочинку і дозвілля, підтримку внутрішніх комунікацій в 
організації, участь співробітників у прийнятті управлінських рішень і т.п. [7-8].  

Соціально відповідальна реструктуризація – реалізація соціальних програм, що 
покликані забезпечити проведення реструктуризації соціально відповідальним чином, 
в першу чергу в інтересах персоналу підприємства (зазвичай проводяться інформаційні 
кампанії, що висвітлюють майбутні структурні зміни, професійна перепідготовка, 
сприяння працевлаштуванню, компенсаційні виплати співробітникам).  

Реалізація механізму впливу соціальних інвестицій на економічні та соціальні 
процеси аграрного виробництва повинно привести до підвищення ефективності і 
конкурентоздатності суб’єктів господарювання вітчизняної аграрної економіки. 
Ефективність соціальних інвестицій в агропродовольчій сфері, як результат 
інвестиційного проекту (програми) і її різноманітні форми, по суті, є виразом певних 
інтересів учасників інвестиційного проекту або суспільства в цілому. Основна 
складність оцінки соціальних інвестиції полягає у визначенні суспільної вигоди 
отриманої в результаті здійснення певної інвестиційної програми, яка часто не 
піддається не тільки грошовій, а і просто кількісній оцінці. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, як інтегруючий показник оцінки рівня соціальної відповідальності 
суб’єктів аграрного бізнесу пропонуємо розглядати соціальні інвестиції. Соціальні 
інвестиції мають значно довший термін окупності та низьку доходність у спів ставності 
з інвестуванням в інші проекти, проте вони очікують та розраховують на отримання 
також соціального ефекту, який є пріоритетним по відношенню до інших 
передбачуваних ефектів в процесі інвестування соціально - економічної діяльності 
суб’єктів аграрного бізнесу. Такий соціально-економічний ефект виражається: в 
отриманні лояльності споживачів до аграрної продукції, формуванні позитивного 
іміджу в аспекті високої якості продукції, високого рівня сервісу, екологічно чистих 
технологій, захисту природного середовища, зміцненні довіри до торгівельних марок та 
брендів тощо. 
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