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Лаврів І.М., Федів Р.Д. Вплив якості продукції на формування соціальної відповідальності в аграр-
ному бізнесі. У статті запропоновано поняття «соціальна відповідальність в аграрному бізнесі». Визначено 
основні напрями розвитку соціальної відповідальності бізнесу. Окреслено важливість захисту навколиш-
нього середовища, розвитку екологічного виробництва якісної сільськогосподарської продукції як важливо-
го складника соціальної відповідальності бізнесу. Запропоновано впровадження системи управління якістю 
продукції як чинника забезпечення екологічного та соціально відповідального бізнесу. Визначено основні 
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Постановка проблеми. З розвитком ринкового 
середовища перед підприємствами аграрного сектору 
постає проблема забезпечення їхньої конкурентоспро-
можності. Одним із факторів впливу на конкурентоспро-
можність є соціальна відповідальність, яка складається 
з великої кількості складників, важливим з яких є якість 
виробленої ними продукції. Однак сьогодні не кожне 
сільськогосподарське підприємство може дозволити собі 
розвиток виробництва із запровадженням системи управ-
ління якістю продукції, оскільки це потребує вкладення 
додаткових коштів та визначення оптимальної системи 
стандартизації та сертифікації, на пошук якої у керівни-
ків сільськогосподарських підприємств немає достатньо 
часу, а вартість консалтингових послуг часто рівноцінна 
вартості отримання сертифіката. Ця проблема зумовила 
актуальність, мету та завдання дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням соціальної відповідальності в аграрному 
бізнесі присвячені праці багатьох вітчизняних та зару-
біжних учених. Зокрема, українські вчені О.О. Охрі-
менко, Т.В. Іванова [8], В.В. Ярова [11] досліджували 
у своїх працях теоретичні та методологічні аспекти 
формування та реалізації соціальної відповідальності 
в аграрному бізнесі. Проблеми розвитку соціально від-
повідального бізнесу в Україні та за кордоном розкриті 
у працях В.В. Кужель [5], П.Б. Левіна [6], Я.В. Лісун 
[7]. І.Ю. Гришова, Т.С. Шабатура [2] вивчали практику 
використання інвестицій як одного з напрямів реаліза-
ції соціально орієнтованого бізнесу, а саме підвищення 
якості продукції українських підприємств. 

Проте аналіз праць учених у контексті соціально 
орієнтованого розвитку українського бізнесу дає змогу 
стверджувати, що не повною мірою досліджено вплив 
окремих факторів на формування та реалізацію соціаль-
ної відповідальності в аграрному бізнесі. Саме тому цей 
напрям дослідження є актуальним та потребує вивчення.

Метою статті є дослідження впливу виробництва 
якісної продукції на формування соціальної відпові-
дальності в аграрному бізнесі, зокрема, на розвиток її 
екологічного складника.

Виклад основних результатів. У процесі дослі-
дження соціальної відповідальності в аграрному бізнесі 
нами відзначено те, що єдиного поняття «соціальна від-
повідальність в аграрному бізнесі» не існує. Найбільш 
повне, на нашу думку, визначення соціальної відпо-
відальності дають вчені О.О. Охріменко, Т.В. Іванова 
[9, с. 9], зазначаючи, що це соціальне явище, що являє 
собою добровільне та свідоме виконання, використання 
і дотримання суб’єктами суспільних відносин, приписів, 
соціальних норм, а у разі їхнього порушення – застосу-
вання до порушника заходів впливу, передбачених цими 
нормами. Нами запропоновано визначення поняття 
«соціальна відповідальність в аграрному бізнесі». Це 
добровільне та свідоме виконання суб’єктами аграрного 
бізнесу принципів та соціальних норм, які стосуються 
сільськогосподарської діяльності: дотримання умов 
праці сільськогосподарських працівників; чітка норма-
лізація внесення добрив, отрутохімікатів, що не супер-
ечить охороні здоров’я та безпеці населення; вироб-
ництво якісної продукції; забезпечення соціального 
діалогу з населенням території, на якій здійснюється 
сільськогосподарське виробництво.

В Україні розвиток соціальної відповідальності в 
аграрному секторі регламентується «Стратегією спри-
яння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні на період до 2020 року». Згідно з цією страте-
гією до соціальної відповідальності бізнесу ми можемо 
віднести такі напрями (рис. 1):

Розвиток екологічного складника соціальної відпо-
відальності в аграрному бізнесі є важливим важелем 
впливу на економічну результативність суб’єктів під-
приємницької діяльності. Виробництво екологічно 
чистої та якісної продукції, окрім виконання соціаль-
ної відповідальності, зможе забезпечити сільськогос-
подарським підприємствам доволі стійку позицію на 
внутрішньому ринку та вихід на зовнішній ринок.

Варто відзначити, що особливістю українських 
сільськогосподарських товаровиробників є те, що вони 
мають змогу виробляти екологічно чисту та органічну 
продукцію, яка користується високою популярністю 

Рис. 1. Напрями соціальної відповідальності бізнесу
Джерело: складено автором на основі [10]
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на європейському ринку, однак продаж цієї продукції 
можливий також за виконання міжнародних, зокрема 
європейських, умов щодо якості цієї продукції. 

Саме в умовах постійного розвитку зовнішньо-
торговельних відносин успіх окремих сільськогоспо-
дарських підприємств та галузі АПК загалом на вну-
трішньому і зовнішньому ринках практично повністю 
залежить від ступеня відповідності їх продукції стан-
дартам якості. Тому питання забезпечення, а також 
постійного підвищення якості аграрної продукції сьо-
годні є досить актуальним.

Досвід провідних аграрних підприємств переконливо 
доводить, що досягнення бажаного та стабільного рівня 
якості сільськогосподарської продукції можливе лише 
через запровадження в усі господарські системи управ-
ління якістю продукції. Саме виконання підприємствами 
галузі сільського господарства вимог міжнародних стан-
дартів з якості їхньої продукції дасть змогу укріпити 
позиції на внутрішньому ринку, а також стати рівноправ-
ними учасниками міжнародного ринку [1, c. 59].

Для якнайшвидшого впровадження сертифікації і 
стандартизації сільськогосподарської продукції в Укра-
їні необхідна рутинна робота підприємств у сфері поліп-
шення якості та конкурентоспроможності продукції, 
тісна взаємодія з уповноваженими органами з питань 
стандартизації та сертифікації в регіонах, широке інфор-
мування аграрних товаровиробників про стандарти, тех-
нічні регламенти та процедури оцінки відповідності.

Зважаючи на інтеграційні процеси, які закладені в 
зовнішньоекономічній стратегії України, необхідною є 
адаптація українських стандартів до європейських. До 
цього варто додати, що запроваджена в Європейському 
Союзі система безпеки харчових продуктів визнається 
понад сотнею країн Америки, Африки та Азії, і тому 
це розширює коло ймовірних споживачів – імпортерів 
вітчизняної сільськогосподарської продукції. Необхід-
ність пристосування національного законодавства до 
принципів, вимог та норм нормативно-законодавчої бази 
ЄС є неодмінною передумовою для вирішення проблем 
інтеграції національної економіки до внутрішнього ринку 
ЄС загалом та активізації торговельно-економічних від-
носин зокрема. У зв’язку з цим одним із найважливіших 
складників національної законодавчої бази є система 
технічного регулювання. Традиційно до неї входять такі 
складники, як стандартизація, метрологія, сертифікація, 
оцінювання відповідності, акредитація органів з оцінки 
відповідності, державний ринковий нагляд, спеціальні 
режими контролю виготовленої продукції [4, c. 32].

В Україні для перегляду та гармонізації вітчиз-
няної бази стандартів з міжнародною було створено 
близько 155 технічних комітетів стандартизації, з них 
для галузі сільського господарства та харчової галузі – 
близько 30. Після прийняття в новій редакції Закону 
України «Про стандартизацію» [9] відбувається посту-
пова реорганізація роботи технічних комітетів з метою 
підвищення її ефективності.

Розроблення стандартів якості сільськогоспо-
дарської продукції є справою непростою, оскільки 
необхідно враховувати вплив біологічних, хімічних, 
ґрунтових та інших факторів. Якість сільськогосподар-
ської продукції значно залежить від технології виро-
щування, якості застосування машин і обладнання, 
добрив, господарських приміщень, а також від якості 
усіх робіт щодо вирощування, збирання врожаю, збе-

рігання, транспортування, переробки або реалізації 
продукції. А тому відповідальним технічним коміте-
там стандартизації необхідно переглянути всі застарілі 
стандарти на сільськогосподарську продукцію, внести 
нові вимоги, які дали би змогу оцінити виготовлену 
продукцію за важливими показниками, за технологіч-
ними властивостями з поділом на товарні сорти (класи, 
групи), залежно від якості, що дасть можливість не 
лише краще організовувати використання всієї продук-
ції, а й за правильної цінової політики стимулювати її 
виробництво найвищої якості [3, c. 19].

На нашу думку, для українських сільськогосподар-
ських товаровиробників доцільно використовувати 
стандарт GlobalGAP, який був створений Асоціацією 
європейських роздрібних торговців сільськогосподар-
ською продукцією (EUREP) для гарантування безпечного 
виробництва здорових необроблених продуктів харчу-
вання (овочів, фруктів, риби, м'яса, молочних продуктів) 
та декоративних рослин, а також сприяння застосуванню 
життєздатних методів ведення сільського господарства. 

На відміну від інших міжнародних стандартів без-
печності харчових продуктів, стандарти GlobalGAP 
призначені тільки для необроблених сільськогосподар-
ських продуктів, і тому їх користувачами є фермери, 
а не переробні підприємства. Водночас ці стандарти, 
стимулюючи мінімальне використання агрохімікатів та 
ветеринарних препаратів, охоплюють більше питань, 
ніж лише безпечність харчових продуктів: вони також 
охоплюють безпеку праці, питання охорони навколиш-
нього середовища, добробут тварин.

Нині GlobalGAP – це єдиний інтегрований стандарт 
для первинної продукції з можливістю застосування 
його окремих модулів щодо різних груп товарів – від 
виробництва рослинної продукції, вирощування тва-
рин до виробництва комбікормів.

На рис. 2 подано типовий алгоритм упровадження 
стандартів GlobalGAP в аграрному підприємстві. 

Варто зазначити, що однією з переваг цих стандар-
тів є можливість сертифікувати як виробничі потуж-
ності (із запровадженням системи управління якістю 
продукції), так і саму вироблену продукцію.

Також ці стандарти можуть використовувати сіль-
ськогосподарські виробничі кооперативи, які об’єднують 
свою продукцію у великі партії для подальшого продажу.

GlobalGAP використовується як для рослинниць-
кої галузі, так і для тваринницької. Перевагою цього 
стандарту є можливість сертифікації як всієї продукції 
підприємства, так і окремих її видів (наприклад, коли 
лише один вид продукції є експортоорієнтованим). 
Така перевага дає змогу зекономити на сертифікації, 
якщо це не є необхідним.

Окрім цього, сертифікація за стандартами 
GlobalGAP дає змогу сертифікувати окреме підпри-
ємство та цілу групу підприємств (наприклад, коли 
здійснюється експорт продукції від кількох товарови-
робників чи навіть кооперативів). Коли сертифікується 
окреме підприємство, то сертифікація також передба-
чає варіанти, такі як:

1) сертифікація окремих потужностей (наприклад, 
ферми великої рогатої худоби чи поля, на якому виро-
щується культура для експорту);

2) сертифікація всього комплексу потужностей, на 
яких виробляється експортоорієнтована сільськогоспо-
дарська продукція. 
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Сертифікація за стандартами GlobalGAP є досить 
затратною, однак відкриває для сільськогосподарських 
підприємств значні перспективи соціально-економіч-
ного розвитку та забезпечення соціальної відповідаль-
ності в аграрному бізнесі.

Висновки. У результаті проведеного дослідження 
визначено, що соціальна відповідальність в аграрному біз-
несі забезпечуються у багатьох напрямах, одним із яких є 
захист навколишнього середовища завдяки виробництву 
екологічно чистої продукції та якісної продукції. Встанов-
лено, що для забезпечення виробництва якісної продукції, 
яке матиме не лише соціальний, а й економічний ефект, 
у сільськогосподарських підприємствах доцільно впрова-
джувати не лише контроль за якістю, а цілу систему управ-
ління якістю. Найбільш оптимальним є впровадження 
стандартів GlobalGAP, завдяки яким сільськогосподарські 
підприємства зможуть отримати такі переваги, як: 
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– забезпечення довіри з боку роздрібних мереж, 
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Перспективою подальших наукових досліджень є 
дослідження економічної ефективності від розвитку 
соціальної відповідальності в аграрному бізнесі.
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Рис. 2. Типовий алгоритм упровадження стандартів GlobalGAP 
в аграрному підприємстві

Джерело: вдосконалено авторами на основі [12].
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