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МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ 

 

Розвиток підприємництва в сучасних економіках, на галузевому 

рівні і у конкретних продуктових сферах, набуває креативних форм. 

У цілому реалії пошуку людством новітніх способів задоволення потреб 

відповідають природній сутності підприємництва як новаторської 

моделі соціально-економічних взаємодій. Звідси мотивація не лише до 

поглиблення економічних засад, а і організаційні дії по соціалізації 

підприємництва. Відбувається цей процес досить активно, поширюється 

по різних секторах включаючи сільський. 

Проблематика соціалізації стосується не лише традиційного вироб-

ничого підприємництва, а й відносно нової сукупності організаційних 

структур – соціальних підприємств [5]. Розвиток соціального підприєм-

ництва пов’язаний з мотиваційними пріоритетами, які формуються в 

організаційно-економічній системі села. 

Соціалізація економіки, становлення організацій соціального 

підприємництва відбувалося поступово із підвищенням добробуту 

націй, як зазначено у класичній праці А. Сміта [3]. Відправною точкою 

для соціалізації економіки, підприємництва і розвитку соціального 

підприємництва є: рівень добробуту суспільства та якість соціального 

капіталу [7], наявність кооперативних структур [1; 2], стан соціальної 

відповідальності, мотивації до підвищення добробуту зайнятих на 

виробництві [6] як чинника ефективності, пропаганда і впровадження 

засад сталого розвитку тощо. Сталий розвиток економіки як глобальна 

концепція перспективної побудови сучасного світу розглядається у 

контексті необхідності реалізації Цілей до 2030 року [4]. Серед яких 

соціальні цілі переважають (подолання бідності; подолання голоду; 

забезпечення якісної освіти; забезпечення доступу до ефективних і 

сучасних джерел енергії; створення стійкої інфраструктури; скорочення 

нерівності; забезпечення безпеки й екологічної стійкості міст і 

населених пунктів) [4, с. 41]. Підприємництво і соціальне підприєм-

ництво тут визначальний механізм. 

Проте 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 
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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 сільськогос-

подарських підприємств також не висока. 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. 

Соціальне підприємництво вирізняється особливою специфікою, 

його можна трактувати як основну – статутну діяльність суб’єкта 

господарювання і як ситуативні дії класичних підприємств, що більшою 

мірою визначається як соціальна відповідальність. Стимулювання 

розвитку соціального підприємництва на селі можна вважати 

пріоритетним завданням державної політики, одним із ключів до 

вирішення суспільних проблем сільських жителів. 

Ситуація, яка склалася з віддачею підприємницьких структур щодо 

вирішення проблем соціально-економічного характеру, вимагає 

реструктуризації капіталістичного способу виробництва на користь 

соціально спрямованого. Задоволенню даного інтересу мають сприяти 

традиційні (класичні) і соціальні підприємства. 

Серед найбільш значимих мотиваційних пріоритетів розвитку 

соціального підприємництва на селі потрібно виділити: підприємницьке 

сприяння сталому розвитку; вирішення соціально інфраструктурних 

проблем села; подолання бідності і підтримка соціально незахищених 

верств населення; збереження національних традицій сільського 

способу життя українців. 

Вважаємо, що соціальне підприємництво на селі має неабияку 

перспективу, адже держава, органи влади, а також традиційні 

підприємства відмежувалися від практики вирішення соціальних 

проблем сільських територій. 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 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. Питання актуальне, 

так як селяни самі краще знають що їм потрібно – на відміну від 

представників влади – державного соціального менеджменту. 
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ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ 

(НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ NETFLIX) 

 

Сьогодні багато комерційні організації приходять до розуміння того, 

що їх основна мета повинна полягати не просто в виплаті дивідендів 

акціонерам, а в створенні умов для збільшення даних виплат. Компанії 

можуть забезпечити необхідні умови за допомогою різних управлінсь-

ких заходів, одна з яких – розвиток відносин зі споживачами. 

Безумовно, сьогодні у переважної більшості компаній немає можливості 

створювати унікальні пропозиції для кожного клієнта, але є спосіб 

привернути його до взаємовигідної, довгострокового спілкуванню з 

організацією, при якому він (клієнт) зможе відчути індивідуальний 

підхід. І цей спосіб – управління лояльністю споживачів через ство-

рення програм заохочення покупців (програм споживчої лояльності). 

Yаведемо кілька варіантів визначення споживчої лояльності, 

представлених в таблиці 1. 


