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Постановка проблеми. Еволюція господарювання, соціально-економічного розвитку людства 
спричинила виникнення підприємництва як глобальної інновації. Завдяки підприємництву, як 
інноваційній продуктивній силі, виявлено перспективні резерви економічної поведінки суб’єктів 
господарювання у: досягненні суспільного добробуту; примноженні багатства; реалізації пріоритетів 
збалансованого і сталого розвитку соціально-економічних систем. Класичні форми підприємництва 
стають все більш соціалізованими, трансформуються у різновиди за функціональним призначенням 
тощо. 

Поступальний розвиток і поширення концепції підприємництва завжди відбувався з врахуванням 
галузевих особливостей економічного і соціального начала, зокрема це відноситься і до чинників 
сільського сектору. Тим самим пріоритетного значення підприємництво набуло як комплексний 
механізм впровадження інновацій заради суспільно-економічного прогресу, а також отримання 
економічного зиску в умовах бізнесового ризику. Тому й функціонує як інноваційний механізм 
подолання економічних і соціальних проблем, культове для сучасної людини явище. У світі величезна 
маса проблем – економічних, соціальних, політичних, екологічних – вирішення яких прискорюється 
завдяки підприємництву. Підприємницька функція і діяльність невіддільні від моделей досягнення 
суспільного добробуту, а підприємець є виключним агентом дифузії інновацій, без яких неможливе 
примноження багатства і перспективний розвиток соціуму. В цьому феномен соціалізації 
підприємництва – його повсюдна присутність, необхідність і значимість для економіки, соціальної 
сфери, що важливо у реалізації заходів формування селозберігаючої моделі господарювання в 
Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підприємницька діяльність як організаційно-
економічний спосіб господарювання, а також соціальне явище досліджена в класичних працях 
А. Сміта [1], Й. Шумпетера [2], Т. Веблена [3]. Опосередковано його значення у розкритті 
фундаментальних світоглядних проблем світу охарактеризували М. Вебер [4], Ю. Норберг [5], 
Д. Медоуз, Й. Рандерс [6]. Теоретико-методичні засади підприємництва в сільському розвитку, 
агробізнесі активно розробляють П. Саблук [7], Ю. Лупенко [8], М. Малік [9], В. Жук [10], О. Шпикуляк 
[11], А. Сава [12], Л. Романова [13], Н. Сіренко і Т. Лункіна [14]; проблему розкрито також в інших 
дослідженнях, пов’язаних із соціальним підприємництвом – М. Юнус [15], сталим розвитком [16], 
«зеленою» економікою [17] та іншими, дотичними до проблем села, господарювання в аграрній 
сфері [18-26]. 

Розкриваючи окремі аспекти досліджень і публікацій, зазначаємо про галузеві пріоритети 
проблеми соціалізації господарської діяльності, соціального підприємництва в рамках селозберігаючої 
моделі. Креативну концепцію соціального підприємництва, враховуючи у тому числі сільський сектор, 
запропонував М. Юнус [15] в частині розкриття засад того, «як подолати бідність, безробіття і 
забруднення навколишнього середовища» [15]. Його вчення спрямовані на розроблення практичних 
рекомендацій з підтримки розвитку соціального підприємництва як креативної форми ринкової 
соціалізації бізнесу за критерієм максимізації доступу бідних верств населення до життєвих благ. За 
його визначенням, соціальне підприємництво або бізнес – це «компанія, яка не приносить дивідендів, 
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метою якої є вирішення людських проблем» [15, с. 33], у цьому полягає соціалізація, а за нашим 
припущенням, і селозбереження. 

В реалізації засад соціалізації підприємництва проявляється критерій соціальної 
відповідальності. Соціально відповідальний бізнес є важливим при вирішенні проблем 
селозбереження. В цьому реальна можливість розбудови сільських територій на засадах сталого 
розвитку. Враховуючи, що концепція сталого розвитку є «нова соціально-економічна парадигма» [16], 
вона безпосередньо акредитована у розробку теорії, практики селозберігаючої моделі 
господарювання. 

Вітчизняні науковці пропонують національно адаптивні концепції селозбереження, зокрема 
В. М. Жук зазначає, що: «Люди, які займаються підприємництвом і живуть у селі, є його найбільш 
проактивною частиною. Вони повинні мати найбільшу повагу, адже формують для села додану 
вартість. Через зайнятість, через капіталізацію свого господарювання. Для таких людей важливо 
зрозуміти взаємозв’язок свого добробуту з добробутом інших жителів села» [10, с. 38-39]. Проте, на 
нашу думку, проблема потребує подальшого вивчення, поглиблення теоретичних основ розуміння 
організаційно-економічних, соціальних чинників сільського розвитку. Соціалізацію підприємництва 
вважаємо за необхідність розглядати у контексті соціального підприємництва як інноваційного способу 
вирішення проблем в українському селі. 

Постановка завдання. Мета статті – поглиблення теоретико-методичних засад формування 
селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва з визначенням 
особливого значення соціальних підприємницьких формувань. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування селозберігаючої моделі 
господарювання на селі, в сільському господарстві України покладаємо на вмотивований сучасними 
проблемами розвиток соціалізації підприємництва. При цьому підприємництво розглядається як 
економічна система, яка соціалізується через механізми проникнення у різні сфери життєдіяльності 
суспільства для реалізації економічної (отримання прибутку) та соціальної (задоволення соціальних 
мотивацій) мети. Соціалізація підприємництва – це його економічне, організаційне і функціональне 
проникнення у різні сектори економіки, соціуму, господарської діяльності для отримання економічної 
та (або) соціальної вигоди. Засади соціалізації, засвоєння, упровадження в соціально-економічну 
систему принципів змагальності за результат в умовах ринку включають структури економічного та 
соціального підприємництва. 

Сучасна наука і практика у постійному пошуку перспективних, інноваційних форм організації 
бізнесу, які б забезпечували соціально-економічне зростання, задоволення зростаючих потреб 
населення, створюючи умови для ефективної зайнятості. Вирішення проблеми з наукової та 
практичної точок зору можливе не лише завдяки розвитку традиційного матеріального (виробничого) 
підприємництва, а й соціального. Соціальне підприємництво – інструмент організації вирішення 
суспільних проблем, а також розвитку територій, сприяння енергоефективності, екологічності, 
реалізації природоохоронних програм тощо. Практично соціальні підприємці є інноваційною кастою 
бізнесменів, організацій, діяльністю яких забезпечується примноження не тільки матеріального або 
економічного капіталу, а й соціального. В науковій літературі та в інших інформаційних джерелах [14; 
15] зазначено, що соціальне підприємництво виконує функцію організаційно-економічного 
забезпечення розвитку соціальних галузей та сфер життя, таких як освіта, охорона здоров’я і 
навколишнього середовища, енергозбереження, побутове обслуговування, соціологічні дослідження, 
безпека життєдіяльності, продовольче забезпечення нужденних верств населення тощо. Це лише 
невеликий перелік секторів, сфер, до розвитку яких пряме відношення мають соціальні підприємці. 
Організаційно соціальне підприємництво засноване на принципі неприбутковості, але зберігає за 
собою засади традиційного підприємництва в частині підприємливості і ризикованості. 
Безприбутковість соціальних підприємств не абсолютна – доходи від такої діяльності можуть бути 
отримані, проте спрямовуються обов’язково на реінвестування у подальшу діяльність. Цим соціальне 
підприємництво відрізняється від традиційного класичного (в традиційному підприємництві прибуток 
може бути розподілений між засновниками) і від благодійних організацій (немає прибутку – лише 
пожертви меценатів). В такому разі соціальне підприємництво (підприємство) займає проміжну ланку 
між класичним підприємством і благодійною організацією. 

На нашу ж думку, соціальне підприємництво (організаційно – підприємство) – вища форма 
підприємницької діяльності, у якій матеріальна вигода не самоціль, а опосередковуючий, 
забезпечуючий елемент. Характерним його розвиток є для таких економічних систем, у яких 
практикується реалізація політики сталого і особливо інклюзивного розвитку. Проте, головним 
чинником розвитку соціального підприємництва є держава, за наявності достатніх вільних фінансових 
ресурсів, а також бізнесмени-філантропи. Для результативного розвитку соціального підприємства 
потрібен соціальний капітал, який за призначенням може бути втрачено у сенсі окупності бізнесового 
проекту. Тому пріоритет соціального підприємництва – вирішення соціальних проблем, формування 
якісного соціального капіталу, що вкрай важливо для розвитку українського села [24; 25], а значить і 
селозбереження. 
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На практиці виділяють галузеві особливості підприємництва: «Соціальна значимість 
підприємництва як генератора сільського розвитку зумовлена спроможністю його суб’єктів до 
формування, накопичення та активізації матеріально-фінансових джерел задоволення людських 
потреб» [22, с. 20]; «У контурах ринку, підприємництво вже давно постало не лише як економічне 
явище, воно усебічно соціалізоване в створену людиною систему суспільно-економічного поступу – 
наслідує глобальний контекст, адже лише завдяки підприємництву соціум набуває «статусу» 
продуктивності» [23, c. 9]. 

Соціальне підприємництво пов’язуємо з соціальною економікою, яку впроваджує соціально 
зорієнтована держава. Теоретико-методологічні засади соціалізації підприємництва на селі базуються 
на загальному переконанні про зв’язок соціального і економічного начала через механізм суспільного, 
ринкового, ідеологічного транзиту мотивів індивіда забезпечити кращі умови власного існування. В 
сільському секторі, окрім цих двох начал, прямо відслідковується природне начало, адже цей сектор є 
середовищем, у якому створюються матеріальні блага, функціонують переважно сільськогосподарські 
підприємства. 

Сільськогосподарське підприємництво – основний сектор для реалізації економічного 
потенціалу сільських територій сучасної України. Підприємницькі структури агрогосподарського 
комплексу завжди були селозберігаючими, залишаються такими дотепер, тому несуть соціальну 
відповідальність. Питання соціальної відповідальності актуалізується для наукової дискусії і 
практичного розгляду у зв’язку зі зміною векторів державної соціальної політики на селі. Предметно 
змінилися відносини в соціально-трудовій сфері сільськогосподарських підприємств, підходи до 
організації праці, а також мотивації підприємців до виконання економічних зобов’язань перед 
працівниками, сільськими громадами. Виділяються науково-практичні проблеми соціальної 
відповідальності у сільськогосподарському підприємництві, що також співвідноситься із формуванням 
селозберігаючої моделі господарювання. 

Сучасне функціонування сільськогосподарських підприємств відповідає капіталістичному 
способу виробництва. Соціальна ж складова не стоїть як першочергова. Відзначимо, що, наприклад, 
соціально спрямовані витрати, які вважаємо індикатором соціальної відповідальності 
сільськогосподарського підприємства у виробничій системі, здійснюються за залишковим принципом. 
Тому поглибленого дослідження потребують економічні параметри формування соціальної 
відповідальності, а саме: динаміка соціально спрямованих витрат; динаміка зайнятості і 
продуктивності праці. 

Соціалізація є практичним сприйняттям цінностей, принципів підприємницької діяльності, 
поширенням організаційних форм підприємств економічного і соціального призначення. Тому 
організаційно-економічні характеристики соціалізації розглядаємо як результативність діяльності 
підприємств через аналіз складу форм господарювання, їх соціальної спрямованості, зокрема через 
оцінки поширення кооперативів. 

Соціалізацію підприємництва розглядаємо через проблеми створення соціально-спрямованих 
за організаційною формою підприємств, а також побудову системи соціально спрямованого бізнесу. В 
основі процесу соціалізації – поширення соціальних і економічних структур підприємницького типу, які 
своїми діями сприяють розвитку сільських територій і села. Також соціалізацію сільськогосподарських 
підприємств слід пов’язувати з результатами реалізації ними своєї функції на благо соціуму, а саме: 
виробництво продовольства (продовольча безпека); створення робочих місць (зайнятість); 
формування матеріального добробуту (доходи від праці в сільському господарстві); підтримку 
розвитку сільських територій (соціальна інфраструктура тощо). 

Соціалізація може вважатися результатом економічної поведінки власників підприємства в 
частині реалізації соціальної відповідальності, виконання функції соціального підприємництва. 
Наприклад, екологічна свідомість – фактор соціальної відповідальності, соціалізації підприємництва 
через механізм свідомого дотримання чи недотримання правил взаємодії з природою, які мінімізують 
негативний вплив технологій і способів виробництва. Організаційно-економічна соціалізація – 
поширення соціальних підприємств через різні організаційні форми їх створення й функціонування. 

Відповідно, соціалізація бізнесу, яка відбувається протягом багатьох століть, забезпечила 
перетворення капіталістичного підприємництва на соціально спрямоване, а паралельно виникли 
структури виключно соціального характеру – тим самим відбувається формування соціальної 
економіки. Суб’єкти господарювання беруть безпосередню участь у соціалізації економічної системи, 
надаючи суспільству додаткові можливості рухатися до втілення моделі сталого розвитку. Тобто 
соціальне підприємництво функціонально можна вважати продуктом такої соціалізації. Воно вступає у 
пряму залежність від рівня економічного добробуту держави, моделі організації суспільства. З’явилася 
реальна можливість для виділення в окрему сферу, сукупність – суб’єктів соціального підприємництва. 
Доцільність такого кроку полягає в тому, що ці суб’єкти беруть безпосередню участь у соціалізації 
економічної системи, надаючи можливість рухатися до сталого розвитку. 

Підприємництво на селі, особливо сільськогосподарське, без усякого сумніву виконує функції 
сприяння соціального-економічного розвитку, формування добробуту, побуту сільського населення. Як 
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відомо з теорії і практики, підприємництво здійснюється суб’єктами господарювання або ж 
структурами, які спеціалізуються на створенні певного продукту для продажу на ринку й отримання 
прибутку – виконують економічну і соціальну функцію. 

Соціально-економічні засади розвитку підприємництва на селі потрібно розглядати у фокусі 
особливостей сільського розвитку, який, наприклад, в аграрному виробництві тісно пов’язаний з 
чинником природного начала. Наприклад, сільськогосподарські підприємства, а якщо дивитися ширше 
сільськогосподарські товаровиробники – залучені як до безпосередньо господарської діяльності в 
аграрному виробництві, так і до процесів соціально-економічного забезпечення розвитку сільських 
територій. Тобто виконують дуже важливу соціально-економічну роль як сектор зайнятості, створення 
додаткового продукту, здійснюючи функції охорони і збереження сільського навколишнього 
середовища тощо. Цим самим вони вбудовані в соціально-економічну модель життя і господарювання 
на селі як продуктивна сила, соціальні агенти, носії соціальної функції. 

Це один із значимих пріоритетів державної політики. Разом з цим, сучасна динаміка сільського 
розвитку характеризується біполярністю результатів: з одного боку – високоефективне 
експортоорієнтоване сировинне виробництво, а з іншого – поглиблення процесів деградації соціально-
економічного стану територій. Чинник селозбереження дуже важливий і його потрібно розглядати як 
один із головних пріоритетів реалізації Цілей сталого розвитку для України [21]. Зазначене зумовлено 
національними особливостями структурної будови економіки, згідно з якою сільське господарство і 
село відіграє вкрай важливе значення. Концептуально пріоритети селозберігаючої моделі пропонуємо 
адаптивно співставити з Цілями сталого розвитку ООН (рис. 1). 
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Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року, адаптивно співвідносні із пріоритетами сталого 
розвитку в контексті сумісності 

Прямо співвідносяться Опосередковано співвідносяться 

Ціль 1 Подолання бідності у всіх формах і усюди 
Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя 

та сприяння благополуччю для всіх 

Ціль 2 Подолання голоду, досягнення 
продовольчої безпеки, сталий розвиток 

сільського господарства 

Ціль 4 Забезпечення якісної освіти та 
заохочення навчання протягом життя для всіх 

Ціль 6 Забезпечення раціонального 
використання водних ресурсів і санітарії для 

всіх 

Ціль 5 Забезпечення гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей для жінок 

Ціль 7 Забезпечення доступу до ефективних і 
сучасних джерел енергії для всіх  

Ціль 8 Сприяння всеохоплюючому та сталому 
економічному зростанню 

Ціль 11 Забезпечення безпеки й екологічної 
стійкості міст і населених пунктів 

Ціль 9 Створення стійкої інфраструктури, 
сприяння індустріалізації та інноваціям 

Ціль 12 Забезпечення переходу до раціональних 
моделей споживання і виробництва 

Ціль 10 Скорочення нерівності всередині країн і 
між ними 

Ціль 13 Вжиття невідкладних заходів з боротьби зі зміною клімату 

Ціль 14 Збереження та раціональне 
використання океанів, морів і морських ресурсів 

Ціль 16 Сприяння побудові миролюбивого й 
відкритого суспільства; широка участь 

інституцій 

Ціль 15 Захист та відновлення екосистеми 
суші; зупинка процесу втрати біорізноманіття 

Ціль 17 Здійснення й активізація роботи в 
рамках Глобального партнерства 

 
Рис. 1. Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року і пріоритети селозберігаючої моделі 

господарювання 
Джерело: утворено за результатами аналізу [6; 8; 10; 12; 16; 18; 19; 21; 26] 
 

Селозберігаюча модель має відповідати Цілям сталого розвитку ООН, які розроблені з 
урахуванням глобальних задач, що стоять перед сучасним світом. Селозберігаюча модель – це 
надзвичайно широке поняття і його слід розглядати як соціально-економічну систему, яка охоплює 
підприємницьке господарювання, соціальну сферу, територіальний розвиток. Її неправильно було б 
зводити виключно до тієї позиції, що: «селозбереження – ринок землі за «участі і в інтересах села» 
[10, с. 5]. Така вузька концептуальна конструкція визначення суті селозбереження є 
дисфункціональною, адже земля сама собою не головне – її потрібно комусь обробляти. Для 
формування якісного людського капіталу необхідно створити сприятливі соціально-економічні умови 
для життя і праці на селі. У цьому аспекті, наприклад, соціальне підприємництво як один із 
забезпечуючих чинників необхідно системно підтримувати. Вважаємо, що селозберігаюча модель – це 
не лише земля, ефективне землекористування, а й відповідна структура господарського механізму. 

Поряд із розвитком соціального підприємництва, у контексті селозбереження важливого 
значення слід надавати соціалізації сільськогосподарського підприємництва. Забезпечення 
соціалізації сільськогосподарського підприємництва має носити характер різносторонніх дій із 
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стимулювання ефективності, а також соціально-економічної результативності. Важливим є створення 
організаційно-економічних умов для підвищення соціальної відповідальності підприємців. 

Економічна соціалізація підприємництва на селі, зокрема сільськогосподарського, має 
передбачати стимулювання розвитку сектору малих підприємств. Сектор малого бізнесу і не лише 
сільськогосподарського – один із визначальних чинників селозбереження. Економічна спроможність 
селянина ефективно працювати на своїй землі – визначальний мотив для життя у сільській місцевості, 
для розбудови села як середовища життя і господарювання. Вважаємо, що селянин-фермер, який 
бачитиме перспективу для свого господарства, отримуючи достатні доходи для відтворення 
вкладеного капіталу, обов’язково дбатиме про добробут сільської громади. Саме у цьому основний 
пріоритет соціалізації підприємництва – формування сектору малого підприємницького 
господарювання, підтримка його конкурентоспроможності. Підтримка конкурентоспроможності малого і 
середнього сільськогосподарського бізнесу зокрема – раціональний захід для його соціалізації, а 
значить для розбудови селозберігаючої моделі. У цьому сенсі полягає сприяння подоланню асиметрій 
сільського розвитку, функціонування системи підприємництва. Асиметрії – це ситуація, коли надвеликі 
підприємства отримують усю повноту економічної влади і не дбають про села як поселенські одиниці, 
мотивуючи це необхідністю сплати податків. 

Небезпідставно вважаємо, що у формуванні селозберігаючої моделі сільського розвитку на базі 
малого і середнього бізнесу відбудеться активізація невідворотних процесів економічної соціалізації 
сільського підприємництва. З часом відбудеться перехід до соціально-економічного врахування 
інтересів сільських жителів у відповідності до концепції сталого розвитку, збереження сільського 
господарства, природної екосистеми. І тут, як зазначають вітчизняні дослідники під керівництвом 
Ю. Лупенка [8], «… в Україні сільське поселення складає 31% наявного населення, а 
сільськогосподарські угіддя – 70% земельного фонду країни, сталість розвитку сільських територій 
значною мірою визначає забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни в цілому» [8, 
с. 3]; тому: «Ключовою складовою у розбудові аграрної сфери країни є комплексний розвиток 
сільських територій, спрямований на стабільне забезпечення розвитку сільськогосподарського 
виробництва, поліпшення умов праці та проживання населення, збереження природного середовища» 
[8, с. 3]. Зазначені думки чітко вписуються в систему наукових переконань, які доводять необхідність 
формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва, перш за 
усе економічної. 

Вважаємо, що державна політика має бути перебудована на підтримку малого і середнього 
підприємництва, бо агрохолдинги не потрібно підтримувати – вони володіють величезними 
капіталізованими активами, а ефект масштабу гарантує їм високу конкурентоспроможність на 
внутрішньому і на зовнішньому ринку. 

Науковці пропонують багатовекторну модель селозбереження, але ми пропонуємо долучити до 
її формування фактор соціального підприємництва як інноваційну форму реалізації концепції сталого 
господарювання. 

Соціальне підприємництво – основа соціальної економіки, з організаційної точки зору із 
зазначеної сукупності суб’єктів – це соціальні організації – структури, діяльність яких спрямована на 
вирішення соціальних проблем (спільну діяльність, подолання бідності, поліпшення екології тощо). 

Сільськогосподарське підприємництво для України є одним із визначальних чинників сприяння 
сталому розвитку економіки. Головним чином його роль полягає у формуванні економічного 
добробуту, соціальної ефективності, а значить – соціалізації результатів господарювання. Проте 
спостерігається ряд складнощів, які обмежують можливості досягнення цілей сталості. Зокрема, в 
теперішніх умовах: з одного боку, загальне бачення моделі сільськогосподарського підприємництва 
полягає у розумінні необхідності досягнення сталого розвитку сільських територій, а з іншого – 
капіталізація, економічна концентрація, заснована на мотивах максимізації прибутку, переважає над 
соціальним началом. Через трансформації, реструктуризацію і навіть зникнення селоутворюючих, 
селозберігаючих підприємств, відбулися кардинальні зміни на селі. 

Теперішні реалії розвитку сільської економіки в Україні характеризуються рядом проблемних 
складностей невідповідності соціального капіталу, державної політики, інфраструктури сільської 
економіки – це не лише наше переконання, відзначаємо системні дослідження багатьох вітчизняних 
науковців. Сформована модель сільськогосподарського підприємництва, наприклад, не здобула 
поширення у розвитку ринкових соціально спрямованих організацій (кооперативи). Держава, місцеві 
органи влади, значно усунулися від суспільної діяльності, а соціальна відповідальність 
сільськогосподарських підприємств також невисока. Усунути цю проблемну прогалину спроможна 
активна їх соціалізація з підвищенням підприємницького фінансування соціальної сфери, а також 
підтримка розвитку соціального підприємництва як інноваційної форми бізнесу на селі. 

Категорію і практики соціального підприємництва вживаємо як форму організації соціально 
спрямованої діяльності та як спосіб реалізації соціальної відповідальності суб’єктів 
сільськогосподарського бізнесу, їх соціалізації зокрема. Соціально відповідальне 
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сільськогосподарське підприємництво – важливий, один з вирішальних чинників сприяння сталому 
розвитку галузі, економіки. Безпосередньо соціальна відповідальність підприємств реалізується за 
двома напрямами оцінки соціального ефекту (результату): господарська діяльність – забезпечує 
витрати виробництва у складі оплати праці працівникам, соціальних витрат, орендної плати 
власникам зайнятим на підприємстві (соціальні вкладення, які накладаються на виробничу систему); 
соціальна діяльність – аспект соціалізації підприємництва через механізм фінансування проектів 
сільського розвитку за бажанням, з отриманого прибутку (меценатство). Вважаємо, що другий напрям 
за результатом є фактично функцією соціального підприємництва, інноваційної сфери, заснованої на 
принципах безприбутковості.  

Соціальна орієнтація сільськогосподарського підприємництва формується, виходячи з бажань 
власників, засновників. Соціальна підприємницька функція характеризує роль, спрямованість суб’єкта 
господарювання на виконання ним соціальної місії, реалізацію підприємницьких ініціатив на 
соціальних засадах. Соціальна відповідальність консолідує мотиви сільськогосподарського 
підприємця підвищувати добробут сільського населення, а також сприятиме сталому розвитку 
економіки, сільських територій. Безпосередньо розвиток соціального підприємництва забезпечує 
реалізацію соціальної ініціативи. 

Достатність господарських результатів, наприклад, за критерієм доходності за усвідомленого 
вибору підприємця, сприятиме соціальному добробуту – соціалізації сільськогосподарського 
підприємництва. Факт взаємозалежності рівня економічного добробуту із соціальним історично 
доведений, тому соціалізація підприємництва важлива для досягнення сталого розвитку перш за усе. 
Причинна наслідковість отриманих результатів в економіці, господарській діяльності підтверджується 
формуванням наслідків для соціуму. Представляючи складову підприємницького господарювання на 
селі як чинника сталості, відзначаємо практичну відсутність у бізнесу інтересу фінансувати проєкти 
соціальної групи. Зокрема цей висновок відноситься до розвитку багатьох крупних компаній – так 
званих агрохолдингів, які за головну мету ставлять максимізацію прибутку. Фактично економічна, 
господарська діяльність цих підприємств, зокрема отримувані результати – формують достатню 
спроможність забезпечити соціальну ефективність, покращувати, наприклад, інфраструктурне 
забезпечення сільських територій, фінансуючи реалізацію соціальних проектів. У цьому, наприклад, 
може полягати соціалізація сільськогосподарського підприємництва як напрям з досягнення сталого 
розвитку сільських територій, економіки в цілому. 

Висновки з проведеного дослідження. Забезпечення соціалізації сільськогосподарського 
підприємництва як складової сталого розвитку економіки носить характер різносторонніх дій із 
стимулювання ефективності, енергоощадності, формування відновлюваних систем господарювання, 
забезпечення соціально-економічного добробуту людини. Важливим чинником, механізмом 
досягнення сталості вважаємо соціалізацію аграрного підприємництва – перехід від капіталістичних до 
соціально спрямованих основ господарювання. Особливо в сільському господарстві і на селі, адже тут 
поєднуються природний та підприємницький фактор забезпечення життєдіяльності людини й вони 
взаємозалежні. Соціалізація, на нашу думку, означає становлення соціально ефективного 
підприємництва на принципах сталості. На підтвердження цього, історіографія еволюції господарської 
і соціальної системи доводить принципову фундаментальну залежність між підприємництвом та 
рівнем соціально-економічного розвитку. Посилення, підвищення соціальної відповідальності 
сільськогосподарських підприємств є чинником досягнення засад сталого розвитку сільських 
територій, а значить автоматично впливає на засади формування селозберігаючої моделі 
господарювання на селі. 

В цілому концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на 
засадах соціалізації підприємництва розкриті нами досить загально – згідно поставленої мети. 
Перспектива подальших розвідок у даному напрямі – емпіричний аналіз соціально-економічних 
відносин між суб’єктами сільського розвитку і державою із розробленням стратегічних пріоритетів, 
дорожньої карти вирішення проблем для збалансування інтересів у досягненні принципів сталості. 
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