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Діденка С. зумовлюють діяльність України, спрямовану на розширення 

участі у глобальних ланцюгах створення доданої вартості (ГЛДВ), що 

дозволить розширити процеси обміну продуктами, технологіями, 

знаннями та створення мережі, а також забезпечення інтенсивного 

розвитку послуг, зокрема транспортних [1]. Плануючи відправлення 

вантажів і вибір виду транспорту, необхідно детально дослідити та 

вивчити всі методи оцінки управління міжнародними транспортними 

операціями підприємства та вміти правильно вирішити найголовнішу 

проблему будь-якого підприємства – проблему оптимального розподілу 

ресурсів. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ 
 

Сучасні тенденції практики розвитку підприємництва на селі відпо-

відають критеріям соціальної відповідальності, адже залежність соціально-

економічних параметрів життя селян від позицій господарюючого 

суб’єкта є беззаперечно актуальною. Вважаємо, що серед теоретико-

методичних аспектів розуміння теорії і характеристик підприємництва як 

суспільного явища є ознаки соціальної відповідальності підприємницьких 



 

57 

структур традиційного типу. Як вважають вітчизняні науковці [1; 2; 3], 

соціалізація підприємництва відбувається через ринок і через товар, 

надання послуг, але отримані економічні результати можуть викорис-

товуватися по-різному – для капіталізації бізнесу, а також для 

спрямування на вирішення соціальних проблем. 

Соціальна відповідальність як консолідована оцінка результативної 

дії підприємства по-відношенню до різних учасників організації, 

здійснення, забезпечення господарської діяльності (засновники, наймані 

працівники, власники земельних часток-паїв – орендодавці), а також 

відносно сільської території – методично може бути виміряна різною 

сукупністю показників. Склад показників залежить від статусу суб’єкта 

відносно якого оцінюється рівень соціальної відповідальності – зазви-

чай беремо економічні параметри соціальної результативності 

виробництва, які забезпечує виробничий сектор. 

Теперішні рівні оплати праці, витрат на соціальні заходи, показують 

наскільки соціально орієнтованою є господарська діяльність підприєм-

ства. Соціальна відповідальність у свою чергу вважається критерієм 

відзначення соціальної орієнтованості бізнесу як результат – соціальної 

ефективності виробництва.  

Я видно з аналітичних розрахунків і висновків, зроблених вітчизня-

ними науковцями [1] – для підприємств аграрного сектору економіки 

України, соціальний сектор є вторинним – соціальна відповідальність на 

низькому рівні –полягає переважно в виплатах згідно законодавства.  

Вважаємо, що соціальна відповідальність сільськогосподарських 

підприємств у становленні і розвитку соціального підприємництва на 

селі є базою для формування відповідної культури поведінки підприєм-

ців, споживачів, представників органів влади на базі якої відбува-

тиметься становлення соціальних підприємств. Щодо класичного 

виробничого підприємства соціальна відповідальність є проявом функ-

ціональних засад соціального підприємництва, але тут проявляються 

різні цілі і мотивації. У суб’єктів господарювання класичного вироб-

ничого підприємництва – вирішення конкретного соціального завдання – 

вторинне, а у соціального – цільовий пріоритет у практиці діяльності 

відповідно статуту. 

За таких умов соціальне підприємництво на селі, має неабияку 

перспективу, як креативне втілення соціального капіталу. Адже 

держава, органи влади, а також традиційні підприємства відмежувалися 

від практики вирішення соціальних проблем сільських територій, тому 

зокрема соціально-побутова сфера переживає занепад. 

Таким чином, активна підтримка і стимулювання розвитку 

соціального підприємництва є вкрай необхідною умовою сьогодення 

для нашої держави на селі. Соціальні підприємства здатні забезпечити 

активні, ефективні структурні зміни у системі існуючих, традиційних 
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для наших умов, механізмів вирішення соціально-побутових проблем 

села. Відбуватиметься залучення до цього процесу як селоутворюючих 

підприємств, так і представників сільської громади – жителів сільського 

населеного пункту. Все це аспекти реалізації чинника соціальної 

відповідальності підприємців. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ CUSTOMER EXPERIENCE 

MANAGEMENT В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 
 

В епоху покоління Z та перенасичення інформаційними техноло-

гіями, класичні концепції маркетингу, менеджменту, клієнтського 

сервісу та ведення бізнесу в цілому, змінюють не тільки свої традиційні 

риси, а й парадигми в цілому. 

Загалом, Customer Experience Management, – це стратегія, яка 

використовується для відстеження, нагляду та організації всіх взає-

модій, щоб допомогти бізнесу зосередитись на потребах своїх клієнтів. 

Ця практика призначена для усунення розриву між передбачуваним 

досвідом клієнта та реальним досвідом роботи з клієнтом [1]. Ринок 

банківських послуг є досить конкурентним і для того, аби бути лідером 

на ринку та займати найбільшу частку ринку, потрібно не лише мати 

вигідні умови кредитування, депозитів, а й ефективну взаємодію з 

клієнтами. Стратегія Customer Experience Management, тісно пов’язана з 

маркетингом та вимагає зміни його класичної парадигма (рис. 1): 


