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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
 

Сьогодні корпоративна соціальна відповідальність є метрикою того, наскільки добре підприємство взаємодіє з 

партнерами, працівниками, громадами, як на місцевому, так і на глобальному рівні. Підтримка загального 

соціального блага стає для більшості компаній важливою метою діяльності. Аграрні підприємства, які 

дотримуються засад корпоративної соціальної відповідальності, використовують власні ресурси на користь 

суспільства, надають моральну та фінансову підтримку тим, хто цього найбільше потребує, допомагають у 

вирішення проблем, які не в змозі вирішити органи влади. Всі сили та фінансові ресурси нині покладені на боротьбу з 

Covid-19. Кількість жертв збільшується щодня, карантинні заходи зупинили діяльність багатьох галузей економки, 

люди залишилися без джерела доходу, зменшилася купівельна спроможність населення. Пандемія вплинула на попит, 

пропозицію та на спроможність аграрних компаній доставляти товари на ринок. Підприємства повинні швидко 

реагувати на ці зміни, щоб задовольнити потреби населення і уникнути дефіциту на товари першої необхідності. 

Багато вітчизняних підприємств малого бізнесу, через збитки завдані карантинними заходами, не зможуть 

повернутися до своєї роботи. Органи влади взяли на себе зобов`язання не допустити поширення вірусу, але без 

допомоги підприємств, зокрема, фінансової, подолати епідемію неможливо Посилення корпоративної соціальної 

відповідальності в країнах або підприємствах в умовах соціального дистанціювання - внаслідок пандемії COVID-19 

виходить на новий рівень та мотивує впровадження до нових підходів оцінки, оптимізації корпоративного 

управління та відображення цих аспектів за допомогою звітності зі сталого розвитку. Стаття присвячена 

дослідженню ролі корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у подоланні світової пандемії. Досліджено 

наслідки впливу пандемії на стан агропромислового комплексу. На основі отриманих результатів досліджень, було 

надано пропозиції щодо визначення ролі корпоративних соціальних підприємств у подоланні епідемії в Україні. 

Ключові слова. сільськогосподарські підприємства, аграрний сектор, соціальна відповідальність українських 

підприємств, бізнес під час пандемії, державне регулювання. 
 

Постановка проблеми. Корпоративна соціа-

льна відповідальність дає можливість інозем-

ним та вітчизняним аграрним підприємствам 

успішно розвиватися в сучасному бізнес сере-

довищі, бути конкурентоспроможними на сві-

товому ринку й ефективно використовувати 

власні можливості для допомоги у вирішенні 

локальних і глобальних проблем людства. 

В умовах пандемії кількість соціальних 

програм скорочується і головною метою діяль-

ності всіх підприємств стає збереження бізне-

су, виконання основних функцій: виготовлен-

ня товарів, забезпечення населення робочими 

місцями, поповнення бюджету держави, 

задоволення потреб споживачів. 

Зміни курсу валют, зменшення або відсут-

ність прибутку, низька купівельна спромож-

ність населення, обмеження діяльності каран-

тинними заходами – умови які не дозволяють 

підприємствам нормально функціонувати і 

розвиватися. Досвід інших держав показав, що 

для подолання епідемії необхідне об`єднання 

сил та ресурсів виробників, держави та 

населення. 

Аграрний сектор, як бізнес «на відкритому 

повітрі» з мінімальною кількістю людського 

ресурсу, відчуває карантинні обмеження най-

менше. Найкраще почувають себе представни-

ки великих агрохолдингів, що мають політич-

ний протекціонізм та надлишкову фінансову 

спроможність. 

Серед адміністративних заходів, що мали місце 

під час карантину та безпосередньо вплинули на 

розвиток сільського господарства, слід назвати 

закриття ринків в березні-травні 2020 р. 

Унаслідок таких дій дрібні товаровиробники, 

які власне й мають складати основу сільського 

господарства, були позбавлені можливості 

реалізувати вирощену продукцію, не отримали 

коштів для задоволення інших потреб, крім 

продукції харчування. 

У наслідок негативного впливу пандемічних 

обмежень через поширення інфекційного 

захворювання СОVID-19 відбувається спад 

світової економіки, що спричинило появу 

реальних ризиків та загроз розвитку аграрного 

сектору. Визначення цих ризиків і загроз, їх 

систематизація, оцінювання впливу чинників 
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COVID-19 та запроваджених у відповідь ка-

рантинних заходів є комплексною проблемою 

соціально-економічної політики, що потребує 

такого ж спектра регуляторних зусиль і ресур-

сів на її розв’язання. Це дозволить сформувати 

сучасний потенціал адаптаційної стійкості 

господарюючих суб’єктів до викликів і загроз 

непередбачуваного раніше характеру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідження проблем соціальної відповідальності 

знайшли  відображення у працях таких вче-

них-економістів: О. Грішнова, А. Колот, О. 

Новікова, О. Амоша, І. Савченко. Економічні 

наслідки коронавірусної пандемії досліджено 

у працях таких вчених: Ю.М. Сафонов, В.І. Борщ, 

О.В. Єгорова, Г.П. Артеменко, Л.М. Попова, 

Л. Лавриненко тощо. 

Метою роботи є дослідження корпоратив-

ної соціальної відповідальності в умовах пан-

демії, оцінка рівня соціальної відповідальності 

різних заходів та важелів, що застосовуються 

різними представниками державної влади в 

різних розрізах, що стосуються функціонування 

та ефективності українського сільського госпо-

дарства, виявлення основних напрямків діяль-

ності підприємств у боротьбі з Covid-19 в Україні. 

Постановка завдання. 

Для досягнення поставленої мети було 

визначено наступні наукові завдання: дослідити 

сутність поняття «КСВ» та її концепції, 

визначити наслідки пандемії для аграрних 

підприємств України, дати рекомендації щодо 

впровадження заходів за рахунок яких 

вітчизняні агропромислові компанії зможуть 

допомогти населенню в боротьбі з Covid-19. 

Для вирішення поставлених завдань було 

використано наступні методи: аналіз, 

узагальнення, індукція, аналогія, моделювання, 

системний підхід. 

Основні результати досліджень. Корпора-

тивну соціальну відповідальність можна розгля-

дати як відповідальне ставлення компанії до 

власного продукту або послуги, споживачів, 

працівників, партнерів, активну соціальну пози-

цію компанії, яка проявляється через гармонійне 

співіснування, взаємодію та постійний діалог із 

суспільством, участь у вирішенні найгостріших 

соціальних проблем [1]. В цілому, КСВ – це 

внесок бізнесу у досягнення цілей сталого 

розвитку, який передбачає збалансованість 

економічних, соціальних та екологічних цілей 

суспільства, інтеграцію їх у взаємовигідні 

розпорядження і підходи, це спосіб покращити 

ефективність роботи компанії як в коротко-

строковому, так і довгостроковому періодах. 

Соціальний імідж з кожним роком стає все 

більше актуальним і важливим фактором для 

підприємств агропромислового комплексу, від 

якого залежить успішність бізнесу. Формуван-

ня соціального іміджу бізнесу відбувається 

через використання механізмів корпоративної 

соціальної відповідальності. 

В сучасних умовах глобалізації, пандемія 

COVID-19 порушила життя кожної людини та 

економіки розвинутих країн та країн, що 

розвиваються. Пандемія викликала шок для 

пульсації світової економіки. 

Сільськогосподарська галузь є критичною 

для забезпечення продовольчої безпеки Укра-

їни. Торгівля сільськогосподарською продук-

цією є одним з двох основних джерел валют-

них надходжень в країну. Загалом аграрний 

експорт, передусім, зерно, дає Україні до 40% 

валютних надходжень. 

Ситуація, що склалася внаслідок карантин-

них обмежень (а також у разі їх повторного 

застосування для протидії другій хвилі панде-

мії), містить загрози, пов’язані з погіршенням 

рівня продовольчої безпеки України, руйну-

ванням дрібного аграрного бізнесу, загострен-

ням соціальної напруженості, тінізацією ринку 

агропродукції, що погіршує можливості 

протиепідемічного контролю цього процесу, 

провокує зростання цін на агропродукцію у 

торговельних мережах, стимулює її імпорт. 

Враховуючи зазначені чинники, фермери, 

позбавлені можливості реалізації власних 

продуктів та обігових коштів, будуть набагато 

поступливішими в процесі відчуження власної 

землі, нерухомості та засобів сільськогоспо-

дарського виробництва. Наслідком цього може 

стати подальше посилення монополістичних 

тенденцій у сільському господарстві. Альтерна-

тивою є об’єднання малих фермерських госпо-

дарств для спільного пошуку рішень та протидії 

монополії великих агрохолдингів. 

Серед позитивних чинників розвитку галузі, 

пов’язаних з коронавірусом, варто відзначити 

повернення в Україну заробітчан – як кваліфі-

кованих так й некваліфікованих робітників, які 

можуть бути залучені до сезонних сільсько-

господарських робіт й компенсувати традицій-

ний кадровий дефіцит фермерських госпо-

дарств, зокрема тих, що розташовані в Центра-
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льній та Західній Україні. Водночас, у довго-

строковій перспективі, внаслідок коронакризи 

аграрний бізнес втратить багато робочих місць 

через тенденції максимальної механізації та 

автоматизації процесів 

У такій ситуації все більше вітчизняних 

компанії аграрного сектору приходять до 

висновку, що не час відмовлятися від засад 

корпоративної соціальної відповідальності, а 

необхідно направити всі ресурси на швидке 

подолання вірусу. Аграрні підприємства, які 

продовжують піклуватися про громадян, 

співробітників, зміцнюють свою репутацію, 

отримують конкурентні переваги і лояльність 

споживачів. 

Що стосується впливу COVID-19 на 

українські аграрні підприємства, необхідно 

зазначити наступне. Впровадженні українсь-

ким урядом низки заходів значним чином 

вплинули безпосередньо на економічну діяль-

ність українських аграрних  підприємств, що в 

свою чергу, спричинило нові вимоги до роз-

криття інформації як у фінансовій звітності так 

і нефінансовій звітності (Звітності зі сталого 

розвитку). Такі вимоги включають не тільки 

оцінку активів, капіталу та / чи зобов’язань, 

але і розкриття інформації щодо впливу 

COVID-19 на підприємство в цілому, здатність 

суб’єкта господарювання продовжувати свою 

діяльність безперервно та забезпечувати високий 

рівень корпоративної соціальної відповідальності. 

Актуальними в період впливу COVID-19 є 

розкриття у звітності зі сталого розвитку таких 

цілей: 

ціль сталого розвитку №1 «Подолання 

бідності у всіх її формах та проявах». Реалізація 

даної цілі можлива через призму впровадження 

підприємствами програм допомоги сільським 

місцевостям через наповненість бюджетів місце-

вих громад за рахунок сплати підприємствами 

податків. Разом з цим, підприємства повинні 

забезпечити працівникам гідну заробітну плату 

та забезпечити їх соціальними гарантіями; 

що стосується цілі сталого розвитку №2 

«Подолання голоду, досягнення продовольчої 

безпеки» необхідно зазначити, що підвищу-

ючи продуктивність виробництва підприєм-

ствам необхідно зберігати баланс сільського-

сподарського виробництва з навколишнім 

природним середовищем та підтримувати 

фермерські господарства; 

ціль сталого розвитку №3 «Забезпечення 

здорового способу життя». Дана ціль повинна 

першочергово оцінюватись урядам держав при 

прийнятті рішень у галузі охорони здоров’я. 

Охорона праці, безпечні та комфортні 

умови — обов’язкові складові соціальної 

політики підприємств. Для реалізації даної цілі 

сталого розвитку компанії повинні надавати 

певні соціальні пакети підтримки, відповідно 

до законодавства України та допомогу на 

лікування під час пандемії COVID-19. 

Пандемія показує, як сталий розвиток вихо-

дить за рамки національних стратегій, адже 

перш за все, кожна людина повинна самостій-

но приймати рішення та вживати заходи щодо 

охорони здоров’я, що відповідають особистим 

потребам, а також потребам ширшої спільноти, 

(наприклад, користуватися масками в громад-

ському транспорті, дотримуватись рекоменда-

цій щодо соціального дистанціювання та само-

стійного карантинування, коли це необхідно). 

Такі рішення можуть допомогти стримати по-

ширення вірусу та зменшити кількість захво-

рювань, смертей та економічних наслідків [3]. 

Що стосується другого етапу, він включає 

модернізацію бізнесу на основі новітніх 

інформаційно - комунікаційних технологій та 

оптимізацію корпоративного управління за до-

помогою інтернет-консалтингу. Держава сти-

мулює створення нових компаній, номінальне 

та поступове зростання рівня оподаткування 

бізнесу. Крім того дає можливість простої 

електронної реєстрації підприємств та обліку 

бізнесу в інтернеті. 

В Україні питання впровадження інтернет-

бізнесу є актуальними, оскільки інтернет-біз-

нес, на відміну від традиційного, не потребує 

приміщень (крім визначених видів діяльності), 

обладнання, а також може бути організованим 

при невеликій кількості працівників. Немає 

необхідності перевіряти дотримання санатор-

них, епідеміологічних та інших вимог, які 

зазвичай стоять перед традиційним бізнесом. 

Крім того, електронна реєстрація та облік 

бізнесу в інтернеті дає імпульсивний розвиток 

для покращення діяльності аграрних підпри-

ємств. Онлайн-форма ведення бізнесу передба-

чає максимальну прозорість і, отже впроваджен-

ня спрощення державного контролю. Це дозво-

ляє повністю автоматизувати онлайн-бізнес та 

взаємодію підприємців з державою, включаючи 
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онлайн-оборот документів та корпоративний 

облік в інтернеті[2]. 

В рамках визначеного вище, агропідприємства 

повинні розробити відповідні заходи у відпо-

відь на негативні наслідки через призму поси-

лення аналітичних процедур у прогнозуванні, 

плануванні, бюджетуванні власних бізнес-

процесів. Разом з тим, забезпечити виконання 

(і реалізацію) цілей сталого розвитку, зокрема 

через посилення внутрішнього контролю, вмі-

лого управління підприємством, оцінки ризик 

менеджменту, впровадження інноваційних ме-

тодів ведення онлай-бізнесу та фінансового 

забезпечення подолання наслідків пандемії 

COVID-19. Це, в свою чергу, потребує значних 

інвестицій. 

Уряд нашої держави намагається 

пом’якшити зовнішній тиск на агробізнес за 

рахунок надання деяких пільг і знижок, а 

також часткової компенсації заробітної плати і 

відшкодування ЄСВ для роботодавців. Разом 

із тим цього недостатньо для підтримки 

життєдіяльності мікро-, малого і середнього 

бізнесу в Україні. До чинників, які у цій 

кризовій ситуації покликані деякою мірою 

знівелювати ризики та відшкодувати втрати 

сільськогосподарських товарів . 

Для аграрних підприємств, які мають сезон-

ний характер виробництва, особливе значення 

має кредитування. Специфіка сільськогоспо-

дарського виробництва передбачає необхідність 

авансування коштів на відносно тривалий 

термін. Залежно від спеціалізації він може 

становити від кількох місяців до кількох років 

[4]. Натомість реальне кредитування аграрного 

сектора відсутнє, крім того, робиться все 

можливе задля того, щоб переконати малих 

фермерів у тому, що їх діяльність є збитковою 

і безперспективною. 

Держава, яка за самим визначенням є 

соціальною, в цих критичних для суспільства 

умовах має не просто сприяти, а гарантовано 

забезпечувати підтримку розвитку аграрного 

сектору економіки системними регуляторними 

заходами. Зокрема, стимулювати масову 

підприємницьку активність, удосконалювати 

транспортну та логістичну інфраструктури, 

розробляти превентивні заходи з метою 

уникнення зовнішніх шоків чи мінімізації їх 

негативного впливу, трансформації для 

підвищення адаптаційного потенціалу конку-

рентного функціонування сільськогосподарсь-

кої галузі й економіки в цілому [5]. 

У складний час епідемії всім сферам, 

галузям економіки, населенню необхідна 

підтримка, яку держава не може надати в 

повному обсязі. Об`єднавши зусилля, фінанси, 

людські ресурси та ідеї, підприємці можуть 

допомогти швидше подолати вірус. 

Висновки. Корпоративна соціальна відпові-

дальність передбачає відповідальне ставлення 

виробника до якості продукту, врахування 

інтересів суспільства та відповідальність за 

вплив діяльності на навколишнє середовище, 

працівників, партнерів, споживачів. Кожне 

аграрне підприємство самостійно і доброві-

льно обирає якого підходу притримуватися, 

куди направляти свої ресурси. Період панде-

мії – це складний час для населення, бізнесу, 

держави. Оскільки через карантинні заходи 

зупиняється діяльність багатьох підприємств і 

промисловий комплекс не може повноцінно 

функціонувати і розвиватися, це призводить 

до девальвація національної валюти, збіль-

шення державного боргу, зростання безробіття, 

скорочення експорту. Якщо державні органи 

влади не в змозі забезпечити належний 

соціальний захист населення, то це зобов`яза-

ння можуть перейняти на себе соціально 

відповідальні підприємства. Такі компанії вра-

ховують соціальні, економічні та правові по-

треби громадян. Але для швидкого подолання 

епідемії Covid-19 в Україні підприємства, гро-

мадяни та державні органи мають об`єднати 

власні можливості та ресурси, перейняти дос-

від іноземних партнерів у боротьбі з вірусом. 

Несприятливі глобальні економічні обста-

вини на час COVID-19 та мінливі макроеконо-

мічні умови призводять до посилення анома-

лій корпоративного управління на ринках, що 

розвиваються. У світлі соціального дистанці-

ювання, спричиненого пандемією COVID-19, 

корпоративна соціальна відповідальність вихо-

дить на новий рівень. Як в країнах, що розви-

ваються, так і в розвинутих, одним із найпо-

ширеніших проявів соціальної відповідаль-

ності підприємств є перехід підприємництва 

до віддаленої форми діяльності, що спрощує 

підходи до подолання пандемії COVID-19. 
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Довгуша Руслан Александрович 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 

Сегодня корпоративная социальная ответственность является метрикой того, как хорошо предприятие 

взаимодействует с партнерами, работниками, общинами, как на местном, так и на глобальном уровне. Поддержка 

всеобщего социального блага становится для большинства компаний важной целью деятельности. Аграрные 

предприятия, которые придерживаются основ корпоративной социальной ответственности, используют 

собственные ресурсы в пользу общества, оказывают моральную и финансовую поддержку тем, кто в этом больше 

нуждается, помогают в решении проблем, которые не в состоянии решить органы власти. Все силы и финансовые 

ресурсы ныне возложены на борьбу с Covid-19. Число жертв увеличивается ежедневно, карантинные меры 

остановили деятельность многих отраслей экономики, люди остались без источника дохода, уменьшилась 

покупательная способность населения. Пандемия повлияла на спрос, предложение и способность аграрных компаний 

доставлять товары на рынок. Предприятия должны быстро реагировать на эти изменения, чтобы удовлетворить 

потребности населения и избежать дефицита товаров первой необходимости. Многие отечественные предприятия 

малого бизнеса, из-за убытков нанесенных карантинными мерами, не смогут вернуться к своей работе. Органы 

власти обязались не допустить распространения вируса, но без помощи предприятий, в частности, финансовой, 

преодолеть эпидемию невозможно Усиление корпоративной социальной ответственности в странах или 

предприятиях в условиях социального дистанцирования - в результате пандемии COVID-19 выходит на новый уровень 

и мотивирует внедрение к новым подходам оценки, оптимизации корпоративного управления и отображения этих 

аспектов с помощью отчетности по устойчивому развитию. Статья посвящена исследованию роли корпоративной 

социальной ответственности (КСО) в преодолении мировой пандемии. Исследованы последствия влияния пандемии на 

состояние агропромышленного комплекса. На основе полученных результатов исследований, были предоставлены 

предложения по определению роли корпоративных социальных предприятий в преодолении эпидемии в Украине. 

Ключевые слова. сельскохозяйственные предприятия, аграрный сектор, социальная ответственность украинских 

предприятий, бизнес во время пандемии, государственное регулирование. 
 

Dovhusha Ruslan Oleksandrovych 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN A PANDEMIC 

Today, corporate social responsibility is a metric of how well an enterprise interacts with partners, employees, and communities, 

both locally and globally. Maintaining the common social good is becoming an important goal for most companies. Agricultural 

enterprises that adhere to the principles of corporate social responsibility, use their own resources for the benefit of society, 

provide moral and financial support to those who need it most, help solve problems that the government is unable to solve. All 

efforts and financial resources are now devoted to the fight against Covid-19. The number of victims is increasing every day, 

quarantine measures have stopped the activities of many sectors of the economy, people have been left without a source of 

income, the purchasing power of the population has decreased. The pandemic affected supply, demand and the ability of 

agricultural companies to deliver goods to market. Businesses need to respond quickly to these changes to meet the needs of the 

population and avoid shortages of basic necessities. Many domestic small businesses will not be able to return to work due to the 

damage caused by quarantine measures. Authorities have pledged to prevent the spread of the virus, but without the help of 

enterprises, including financial, to overcome the epidemic is impossible Strengthening corporate social responsibility in countries 

or enterprises in social distancing - as a result of the COVID-19 pandemic to new approaches to assessing, optimizing corporate 

governance and reflecting these aspects through sustainable development reporting. The article is devoted to the study of the role 

of corporate social responsibility (CSR) in overcoming the global pandemic. The consequences of the pandemic's impact on the 

state of the agro-industrial complex have been studied. Based on the results of the research, proposals were made to determine 

the role of corporate social enterprises in overcoming the epidemic in Ukraine. 

Keywords. agricultural enterprises, agricultural sector, social responsibility of Ukrainian enterprises, business during the 

pandemic, government regulation. 


