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СЕКЦІЯ 10
SECTION 10
УДК 338.2

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ENTREPRENEURSHIP, TRADE AND EXCHANGE ACTIVITIES
Дюк А. А.
к. е. н., доцент кафедри економіки,
Вінницький національний аграрний університет

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИК ЯК
СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Підприємництво є особливим за значимістю для людини фактором забезпечення, без
ефективності якого неможливо забезпечити зростання добробуту. Розвитку підприємництва
притаманна багатозначність функцій і теоретико-методичних характеристик, серед яких
основними вважаємо соціальні та екомічні. Тобто підприємництво одночасно
характеризується як економічне й соціальне явище, а його роль зводиться до економікосоціальних функцій. Економічні та соціальні чинники підприємництва взаємопов’язані, що
в теорії характеризовано різними визначеннями наприклад в економіці і соціології.
В економічних дослідженнях підприємництво визначається як: самостійне
організаційно-господарське новаторство на сонові використання різних можливостей для
випуску нових або старих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини,
ринків збуту тощо з метою отримання прибутків і самореалізації власної мети [1, с. 83]; тут
же виділяють функції підприємництва (новаторська, організаційна, господарська, соціальна
та особистісна) [1, с. 83].
Соціологічна наука трактує визначення підприємництва як [2]: соціально-економічного
феномена в особі суб’єктів господарських відносин, які діють реалізуючи мету задоволення
різноманітних потреб та інтересів, а їх діяльність відзначається ризиком, нововведеннями та
ініціативою [2, с. 278].
Підприємництво з практичною появою і науковим усвідомленням характеристик,
сутнісних інтерпретацій, завжди виконувало та продовжує виконувати роль продуктивної
сили. Таке значення його ролі представляється доступним в економічному і соціальному
сенсі. На перших порах підприємницької практики побутувала переважаюча думка про
виключно економічне значення цього явища – нині ж учені, суспільні, підприємницькі діячі
визначають появу суб’єктів категорії соціального підприємництва.
Соціальне підприємництво є інструмент організації вирішення суспільних проблем, а
також розвитку територій, сприяння енергоефективності, екологічності, реалізації
природоохоронних програм тощо.
На нашу думку, соціальне підприємництво (організаційно – підприємство) є вищою
формою 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, на перших 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. Пріоритет соціального підприємництва – вирішення соціальних проблем.
Виникнення соціального підприємництва пов’язуємо з динамічністю розвитку,
задоволеністю потреб, а також культурним рівнем розвитку людини. Головний чинник
виникнення цього виду діяльності, як ми вважаємо, полягає в науково-обґрунтованому
відході від суспільства споживання до моделі сталого розвитку, зокрема у відношенні до
інклюзивності. Одним словом, соціальний тип або ж вид підприємництва, пов’язаний із
культурою, ставленням людей до природи і залежить від рівня добробуту. Припускаємо
наявність зв’язку поширеності соціальних підприємств з культурним рівнем розвитку нації,
а також багатством країни.
Бачення визначення підприємництва саме у такому сенсі сформувалося досить недавно,
адже соціальне вважається похідною від бізнес-діяльності, формою, видом господарювання
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з неекономічною спеціалізацією. Соціальним вважаємо підприємництво, у розвитку якого
над економічними, господарськими, виробничими завданнями переважають соціальні.
Соціальне підприємництво пов’язують з діяльністю неприбуткових організацій, а їх
засновники, учасники, обирають за пріоритет не отримання прибутку, а вирішення
соціальних, суспільних проблем [3]. Головна вигода для соціального підприємця –
вирішення суспільних проблем спільноти людей зі спільними інтересами.
В цілому підсумовуючи положення тез є всі підстави вважати, що категорія
«підприємництво» надзвичайно широко представлена як об’єкт, предмет дослідження
різних наук, зокрема тих, що вивчають засади соціально-економічного, структурного,
політичного, правового механізмів організації задоволення потреб членів суспільства,
чинників підвищення їхнього добробуту. Таким чином, економічна наука у визначенні суті
підприємництва робить ставку на економічні, соціальні, господарські характеристики. На
наше ж переконання, в нинішню епоху розвитку людства підприємництво стає більше
соціальним, ніж економічним явищем, набуваючи характеру соціальної організації.
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ЕКО-ІННОВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Сучасні методи господарювання на підприємстві ігнорують його вплив на навколишнє
природне середовище, це зумовлює сучасну екологічну ситуацію, яка на початок ХХІ ст.
набула глобальних масштабів, та стала майже кризовою. Загострення екологічних проблем
диктує необхідність екологічної спрямованості інноваційного розвитку економіки.
Необхідною передумовою гармонійного вирішення екологічних і економічних проблем
сучасної України є активізація інноваційного підприємництва, стимулювання розробки та
впровадження інновацій з високим ступенем екологічності та економічної ефективності.
Впровадження екологічних інновацій пов’язано з науково-технічним прогресом, що
веде до якісної організації виробництва і забезпечує підвищення економічного, соціального
та екологічного ефекту.
В сучасному економічному середовищі інноваційний розвиток виступає як один з
найважливіших факторів, що забезпечує конкурентні переваги промисловим підприємствам
в умовах зростання конкуренції. Зважаючи на сучасну екологічну кризу виникає
необхідність спрямування інноваційного розвитку на шлях екологічної модернізації. Це
пов’язано з тим, що саме екологічна модернізація виробництва та господарської діяльності
дозволить знизити техногенне навантаження на навколишнє середовище, ефективніше
використовувати наявні виробничі ресурси, природно-ресурсний потенціал у взаємозв’язку
з техніко-економічними, екологічними, фінансовими та соціальними результатами
виробництва. Це дозволить підвищити еколого-економічний рівень виробництва та
ефективності підприємницької діяльності.
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