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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток суспільства вносить багато корек�

тив в його устрій і життєдіяльність. Створюють�
ся нові професії і відмирають старі. Це, в свою
чергу, впливає на збільшення значимості міст
як осередків прогресу та накопичення капіта�
лу як фінансового, так і людського. Дані тен�
денції спричиняють прискорення процесу ур�
банізації. Разом зі збільшенням міст зростає
чисельність його мешканців. Це стосується як
тих людей, які постійно проживають в містах,
так і тих, хто тимчасово там живуть, заробля�
ючи кошти. Згідно з даними ООН, ще у 2010 році
чисельність містян у світі перевищила чи�
сельність мешканців сільських місцевостей.
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and imperfections of the existing legal framework for their effective implementation.

The author justifies the need for the introduction of the model of social$oriented enterprises in the implementation
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Зважаючи на поглиблення інтеграційних про�
цесів України в глобальний простір, такі тен�
денції проявляються і в нашій державі.

Оперуючи даними, що наводить офіційна
статистика, простежуються негативні зміни
щодо сільських поселень. Так, за останні десять
років в Україні зникло 174 села [2]. Тобто в се�
редньому щороку з карти України зникає 17—
18 сіл. Території цих населених пунктів не вли�
ваються у більш крупні адміністративно�тери�
торіальні одиниці, а просто занепадають і обез�
люднюються. Впродовж 2006—2015 років
найбільш гостро цей процес проявлявся у
Сумській (�33 села) та Чернігівській (�23 села)
областях. Це підтверджується загальновизна�



52
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 14, 2015
ним твердженням щодо депресивності пів�
нічно�східного регіону України [1].

Причин зникнення сіл безліч. Це як соці�
альні та економічні, так, в деякому випадку, і
політичні фактори, коли держава вважає пев�
не село неперспективним і за допомогою дав�
но налагодженого механізму "ліквідує" такий
населений пункт. Так, наприклад, великої по�
пулярності набула політика ліквідації неперс�
пективних сіл, яку проводив радянський уряд
України в 1950—70�х роках минулого століття.
Як показала історія, ті процеси пагубно відоб�
разилися на економічному житті населення,
його соціальних і духовних цінностях, бо з
ліквідацією тисяч українських сіл руйнували�
ся історичні та етнічні зв'язки, зникала націо�
нальна самобутність великих територій нашої
держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

До питання занепаду українського села
зверталася велика кількість вітчизняних вче�
них�економістів, зокрема Прокопа І.В., Саб�
лук П.Т., Шанін О.В., Юрчишин В.В. та інші. Їхні
напрацювання грунтуються як на власних дос�
лідженнях, так і на зарубіжних, що в більшості
випадків беруть за основу розвиток не лише
сільського населення, а суспільства в цілому.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування моделі со�

ціально�орієнтованого підприємства як найдо�
цільнішого та найефективнішого шляху розвит�
ку українського села, побудованої на дослід�
женнях, аналізі та спостереженнях автора.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У 2015 році в Україні набрала обертів адмі�

ністративно�територіальна реформа, яка була
результатом ініціативи нинішніх Президента та
уряду. Її значущість настільки велика, що ре�
гіональними органами держави вона розгля�
дається на одному рівні з посиленням обо�
роноздатності країни. Відповідно до Закону
України "Про добровільне об'єднання терито�
ріальних громад" та Методики до цього Зако�
ну, основним завданням даної реформи є ство�
рення таких об'єднань існуючих населених
пунктів, які б сприяли економічному та соціаль�
ному розвитку таких населених пунктів, соц�
іальному захисту населення та створення умов
комфортного життя [3].

На нашу думку, ідеальна реалізація даного
проекту повинна реально змінити життя на кра�
ще. В першу чергу це буде стосуватися розвит�

ку сіл, адже спад в одному селі буде компенсу�
ватися більшим розвитком в іншому селі. Згідно
із законом синергії, сила об'єднаних потенці�
алів є більшою за суму окремих потенціалів.
Тобто теоретично об'єднання громад повинно
не тільки стабілізувати життєдіяльність і цих
громад, але й викликати розвиток завдяки
спільному вирішенню соціально�економічних
питань.

Однак ця реформа на своєму шляху зустрі�
ла велику кількість бар'єрів таких як:

— недосконалість Закону, який регламен�
тує цю реформу (немає пояснення понятійно�
термінологічного апарату, який використо�
вується в цьому Законі; тривалості виконання
певних етапів суперечать термінам виконання
інших державних функцій, зокрема розроб�
ленню Бюджету на наступний рік; невизна�
ченість термінів остаточної реалізації рефор�
ми та ін.);

— залишається незрозумілою остаточна ад�
міністративно�територіальна структура Украї�
ни, які посередники додадуться чи віднімуться
між об'єднаною громадою та державою;

— звідки будуть братися кошти на будівниц�
тво адміністративних будівель та на розвиток
інфраструктури в центрах об'єднаних громад;

— недовіра населення до влади;
— страх більш багатших сіл, що за їх раху�

нок житимуть бідніші села, що входитимуть до
такого об'єднання;

— неприйнятність змін населенням, їх кон�
сервативний спосіб життя, що залишився з ра�
дянських часів;

— загальнодержавний характер, що завдя�
ки масштабності проекту ускладнює його
ідеальну реалізацію;

— складна військово�політична ситуація в
країні тощо.

Цей перелік можна продовжувати великою
кількістю пунктів, що диктують нам сучасні
реалії. Варто зазначити, що поки що впровад�
ження реформи так, як це планувалося спочат�
ку, неможливе. Цьому підтвердженням є досвід
Польщі, де подібний проект реалізовувався
кілька років.

Але це не означає, що необхідно зупинити�
ся і чекати кращих часів для впровадження
життєво необхідних реформ. Суспільство по�
требує позитивних змін вже зараз, а село по�
требує їх ще більше.

Поки чиновники доопрацьовують різні про�
екти, а суспільство вагається змінюватися, з
карти України зникає по кілька сіл, а ще з ти�
сячі українських сіл виїжджає молодь, робля�
чи такі села неперспективними. Динаміка зміни
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кількості населених пунктів представлена в таб�
лиці 1.

Адміністративно�територіальна реформа
передбачає певні зміни, які можна реалізувати
вже зараз і про які говорили ще кільканадцять
років тому. Зокрема це стосується надання
більшої автономності роботи місцевим органам
влади, більшої самостійності в прийнятті
рішень. Податковий кодекс України передба�
чає два місцевих податки та 2 місцевих збори.
Однак у великій кількості сіл немає можливості
справляти такі фіскальні платежі і, таким чи�
ном, поповнювати місцеву казну. А бюджетних
коштів, що надаються з Державного бюджету
не завжди вистачає навіть на забезпечення
мінімальних витрат села, не говорячи вже про
його розвиток.

У світовій практиці існує таке поняття, як
"соціальне підприємство". Ідеологом такого
явища вважається Мохаммад Юнус, який од�
ним з перших в світі доклав зусилля створити
економічний і соціальний розвиток знизу, тоб�
то з незахищених верств населення.

Навесні 2015 року Верховною Радою Украї�
ни було прийнято Закон України "Про соц�
іальні підприємства", який повинен вступи в дію
з 1 січня 2016 року [4]. Відповідно до цього За�
кону, соціальним підприємством вважається
суб'єкт господарювання, утворений юридични�
ми та/або фізичними особами, пріоритетом
діяльності якого є досягнення соціальних ре�
зультатів, зокрема, у сфері охорони здоров'я,
освіти, науки, культури, навколишнього сере�
довища, надання соціальних послуг та підтрим�
ки соціально вразливих груп населення (безро�
бітних, малозабезпечених, осіб похилого віку,
осіб з інвалідністю та інших встановлених за�
конодавством осіб). Основними критеріями
визначення підприємства соціальним є:

— забезпечення робочим місцем осіб, відне�
сених до соціально вразливих верств населен�

ня, частка зайнятості яких
становить не менше полови�
ни загальної кількості пра�
цюючих на підприємстві;

— надання соціальних
послуг, визначених Зако�
ном України "Про соціальні
послуги", за умови, що
більше половини отриму�
вачів цих послуг є соціаль�
но вразливі верстви насе�
лення;

— забезпечення робо�
чим місцем та надання со�
ціальних послуг особам із

соціально вразливих верств населення, якщо
частка зайнятості таких осіб становить не мен�
ше 30% загальної кількості працюючих на
підприємстві та не менше 30% отримувачів соц�
іальних послуг відповідно;

— реалізація продукції підприємства осо�
бам із числа соціально вразливих за цінами
собівартості продукції або нижче собівар�
тості;

— інвестиції у соціально значимі проекти.
На перший погляд створення такого під�

приємства в селах повинно посприяти покра�
щенню соціально�економічного становища на�
селення. Однак сфера впровадження соціаль�
ного підприємства є досить вузькою і в
більшості випадків грунтується лише на наданні
пільг незахищеним верствам населення. Тобто,
враховуючи певну економічну втрату для
підприємців від такої діяльності, впроваджен�
ня соціального підприємництва у віддалених
селах матиме додаткові комерційні втрати на
стадії заснування та стадії функціонування. В
першу чергу це стосується того, що при таких
умовах господарювання період окупності про�
екту може настати досить пізно. Наприклад,
через реалізацію продукції за цінами собівар�
тості або нижче собівартості прибутковість
буде набагато меншою, ніж на таких же під�
приємствах без додаткового соціального спря�
мування.

Ще один напрям створення такої моделі
суб'єкта господарювання це надання діючому
підприємству статусу "соціального" у разі
відповідності його вище зазначеним критеріям.
Однак у віддалених селах немає підприємств,
які могли б стати соціальними, або їх кількість
критично мала.

Іншими словами, використання соціально�
го підприємництва як способу зупинення про�
цесу занепаду села в даній редакції Закону є
малоефективним., бо, зважаючи на те, що най�
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 2006     
    

2006 457 885 28562 - - - - - -
2007 458 886 28540 +1 +1 -22 +1 +1 -22
2008 458 886 28504 +1 +1 -58 - - -36 
2009 459 886 28490 +2 +1 -72 +1 - -14
2010 459 885 28471 +2 - -91 - -1 -19
2011 459 885 28457 +2 - -105 - - -14
2012 459 885 28450 +2 - -112 - - -7
2013 460 885 28441 +3 - -121 +1 - -9 
2014 460 885 28397 +3 - -165 - - -44
2015 460 885 28388 +3 - -174 - - -9

Таблиця 1. Динаміка зміни кількості населених пунктів в Україні
у 2006—2015 рр. (за даними на 01 січня)

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [2].
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більша частка соціально незахищеного насе�
лення знаходиться в селах, створення соціаль�
ного підприємства з метою розвитку села є не�
можливим через відсутність ефективного ме�
ханізму реалізації проекту, який би враховував
всі аспекти цієї проблеми.

Більш ефективна модель розвитку села за
допомогою підприємництва описана О.В. Ша�
ніним на основі "Стратегії розвитку аграрного
сектору економіки на період до 2020 року" [5].
Даний проект передбачає створення селоутво�
рюючого підприємства як пріоритетної форми
господарювання на селі. Попри виключення
поняття "селоутворююче підприємство" з про�
екту Стратегії через дискусії навколо його ви�
значення, ідея такого утворення не втрачає
свою актуальність. Основними принципами та�
кого підприємства є:

— збалансованість його розвитку за еконо�
мічними, соціальними та екологічними крите�
ріями;

— створення умов для формування заінте�
ресованого в довгостроковому ефективному
господарюванні відповідального користувача
(власника) землі;

— розвиток різних форм господарювання
за умови пріоритетності формування госпо�
дарств, що мають велику соціально�економіч�
ну роль для сільських громад (селоутворюючу).

Шанін О. виокремлює наступні форми се�
лоутворюючого підприємства [6]:

— сімейні господарства (ферми);
— малі сільськогосподарські підприємства

та фермерські господарства;
— середні сільськогосподарські підприєм�

ства та фермерські господарства.
Відповідно до цього, очевидним стає факт,

що наголос робиться на аграрну сферу і функ�
ціонування сільськогосподарських підпри�
ємств (ферм) як селоутворюючого формуван�
ня. Такий підхід є зрозумілим, враховуючи ве�
ликі площі родючої землі нашої держави та
історично обумовлений аспект аграрного спо�
собу господарювання та розвитку суспільства.
Створення таких аграрних селоутворюючих
підприємств матиме позитивний ефект не
тільки для села (забезпечення робочих місць,
отримання додаткових доходів селом), але ма�
тиме вигоди й на макрорівні, зокрема це поси�
лення продовольчої безпеки України та зрос�
тання зовнішньоекономічного торгового ба�
лансу за рахунок збільшення експорту вітчиз�
няної сільськогосподарської продукції.

Однак, на нашу думку, в процесі розвитку
села не слід обмежуватися лише аграрним ви�
робництвом.

На основі минулих практичних і теоретич�
них напрацювань, нами було розроблено нову
модель соціально�орієнтованого підприємниц�
тва. При її створенні були враховані всі пози�
тивні негативні сторони вищезазначених форм
господарювання, а також переосмислено віт�
чизняні та зарубіжні механізми впливу держа�
ви на розвиток села.

Наша модель базується на створенні тако�
го підприємства, яке організовується і функ�
ціонує в першу чергу лише в інтересах громади
села, де воно розташоване.

З метою розвитку українського села перед�
бачається створення в кожному сільському на�
селеному пункті підприємства громадою, яке
б функціонувало в інтересах цієї громади. У
певних випадках припускається створення
кількох таких підприємств в одному селі або
одного підприємства на кілька сіл. Це зале�
жить від демографічної ситуації в конкретній
місцевості, її соціального та економічного
рівня розвитку.

Запропонована модель соціально�орієнто�
ваного підприємства повинна створюватися і
функціонувати на наступних принципах:

— спеціалізація підприємства відповідає
природним умовам, історичним традиціям чи
звичаям даної місцевості;

— є соціально вигідним. Забезпечує робо�
чим місцем принаймні одного члена малозабез�
печеної сім'ї населеного пункту;

— рівність членів громади. Кожен мешка�
нець даного села має рівне право взяти участь
в створенні такого підприємства (кожен має
право вкласти кошти в організацію підприєм�
ства і отримати в подальшому знижки на прид�
бання продукції цього підприємства);

— громадська залежність. Підприємство
створюється в інтересах громади. Значна част�
ка чистого прибутку направляється в бюджет
села, інша частина — на розвиток підприєм�
ства). В заміщенні вакансій на підприємстві пе�
ревага надається місцевим мешканцям. При
підприємстві діє професійно�технічна школа
відповідно до специфіки діяльності підприєм�
ства. Також передбачається часткова компен�
сація навчання в профільних вищих навчальних
закладах.

Етап організації соціально�орієнтованого
підприємства. Створення підприємства ініцію�
ється місцевою владою, громадою села чи ви�
щими органами виконавчої влади. Проектною
комісією, до якої входитимуть представники
влади, громадськості і бізнесу, розробляється
проект майбутнього підприємства. Спеціаліза�
цію проекту обирають відповідно до природно�
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кліматичних умов території, співвідношення
попиту і пропозиції на певні товари (послуги) в
регіоні, історичні особливості розвитку місце�
вості тощо. Після підрахунку бюджету проек�
ту створюється фонд створення підприємства.
Місцевому населенню пропонується вкласти
кошти до цього фонду при умові, що в майбут�
ньому вкладники отримають знижки на прид�
бання товару (послуги) підприємства, які вони
зможуть використати самі або продати третій
особі. Розміри і терміни використання знижки
залежать від розмірів вкладення та специфіки
товару (послуги). Решта коштів, необхідних для
створення підприємства, отримується з місце�
вого бюджету, спонсорів, кредиторів, держав�
них трансфертів тощо. Варто зазначити, що на
початкових етапах реалізації проекту по ство�
ренню соціально�орієнтованих підприємств
основна ставка ставитиметься на зовнішні дже�
рела залучення фінансування. Це пояснюєть�
ся тим, що будівництво та закупка необхідно�
го обладнання коштують дуже дорого, а рівень
доходів у нинішніх селян є досить низьким і
профінансувати створення всього підприєм�
ства за рахунок вкладів громади на більшій те�
риторії України може бути неможливо. Окрім
цього, прийнятним також залишається прид�
бання обладнання, яке вже було в експлуатації,
за нижчими цінами або нового обладнання в
лізинг. Вирішення шляхів фінансування через

низький рівень доходів
місцевої громади необхідно
індивідуально вирішувати в
кожному конкретному на�
селеному пункті відповідно
до спеціалізації підприєм�
ства, місця знаходження,
розвитку місцевого бізнесу
тощо.

При будівництві і на�
лаштуванні потужностей
підприємства максимально
залучається місцеве насе�
лення, забезпечуючи його
тимчасовим заробітком.
Також на початковій стадії
визначається кількісний і
якісний склад персоналу
підприємства та відкрива�
ються вакансії на заміщен�
ня їх в майбутньому. З ме�
тою максимальної зайня�
тості місцевого населення
на соціально�орієнтовано�
му підприємстві паралель�
но з цим відкривається про�

фесійно�технічна школа (курси) для навчання
майбутніх працівників з числа місцевої грома�
ди. У випадку наявності незаміщених вакансій
працевлаштування пропонується жителям ін�
ших населених пунктів.

Соціальний ефект функціонування соціаль�
но�орієнтованого підприємства. Соціально�ор�
ієнтоване підприємство повинно вирішити низ�
ку проблем, з якими зіткнулося в наш час ук�
раїнське село. По�перше, з'являться нові ро�
бочі місця, що дозволить зменшити рівень без�
робіття і призупинити від'їзд молоді з села. По�
друге, через те, що переважна частина прибут�
ку підприємства буде залишатися в розпоряд�
женні місцевої громади, це сприятиме соціаль�
но�економічному розвитку населеного пункту
(освітлення вулиць, асфальтування доріг,
підтримка соціально�культурних, медичних та
освітніх закладів тощо). По�третє, таке під�
приємство сприятиме покращенню екологічно�
го становища населеного пункту. Також місце�
ве населення може отримувати додатковий
дохід, здаючи землю в оренду чи сільськогос�
подарську продукцію на переробку.

Початкова схема організації та функціону�
вання соціально�орієнтованого підприємства
представлена на рисунку 1.

Втілення в життя соціально�орієнтованого
підприємства є цілком реальним та ефективним.
Беручи до уваги досвід аграрних підприємств,
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Рис. 1. Схема функціонування соціально<орієнтованого
підприємства
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які беруть в селян в оренду землі в обмін на
додатковий дохід чи продукцію, можна гово�
рити про перспективність даної моделі. Однак
для її реалізації необхідно провести ряд зако�
нодавчих реформ. Зокрема потрібно на норма�
тивно�правовому рівні розробити методику
створення і функціонування соціально�орієн�
тованого підприємства. Такі підприємства по�
винні бути звільнені від сплати податку на при�
буток та інших податків, бо майже весь прибу�
ток направлятиметься в бюджет села. Пропо�
нується також звільнити підприємство від спла�
ти ПДВ на певний період часу, що дозволить
закумулювати більші грошові обсяги для роз�
витку підприємства та стабілізації його діяль�
ності на початкових етапах функціонування.
Також повинен бути розроблений механізм за�
лучення додаткових коштів для створення
підприємства в разі слабкого накопичення гро�
шових вкладень у фонді створення підприєм�
ства.

Варто зазначити, що спеціалізацією со�
ціально�орієнтованого підприємства може ви�
ступати не лише виробництво, а й надання по�
слуг. Наприклад, у рекреаційних зонах це мо�
жуть бути бази відпочинку чи спортивні клу�
би, а біля великих міст — транспортно�експ�
луатаційні господарства чи надання культурно�
просвітницьких послуг (екскурсійних турів,
подорожей).

Поширення концепції соціально�орієнтова�
ного підприємства дозволить забезпечити роз�
виток сільських територій та зробити сільський
побут комфортним і престижним, однак до цьо�
го повинно прийти також місцеве населення і
прийняти реформи спрямовані на покращення
їхнього життя.

ВИСНОВКИ
З великої кількості напрямів розвитку

українського села, кожен підхід має свої недо�
ліки основними з яких є вузькість спрямуван�
ня та недосконалість законодавчої бази щодо
ефективної реалізації розроблених моделей.

Запропонована нами концепція соціально�
орієнтованого підприємства на даний час є
найбільш ефективним способом зупинення
процесі занепаду села та поштовху його по�
дальшого розвитку. Представлена модель доз�
волить в короткий проміжок часу забезпечити
робочими місцями місцеве населення, поповни�
ти сільські бюджети, посприяє соціально�еко�
номічному розвитку сільських територій тощо.

Подальші наукові дослідження повинні
бути спрямовані на розробку та впровадження
конкретних механізмів реалізації вищенаведе�

ної концепції у вітчизняних умовах господарю�
вання.
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