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чинники впливу. Необхідно розуміти, що проведення аналізу 

конкурентоспроможності дозволить виявити проблеми в функціо-

нуванні, напрямки розвитку, а також врахування чинників конку-

рентоздатності при правильному та раціональному управлінні 

може сприяти формуванню конкурентних переваг та підвищенню 

конкурентоспроможності підприємства. Тому необхідно обирати 

правильні стратегії управління та здійснювати оцінку показників 

конкурентоспроможності, дієво використовувати чинники для 

поліпшення ситуації. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА СЕЛІ 

 

Побудова соціально орієнтованої економіки неможлива без 

активізації соціальної функції підприємництва, а також без 

впровадження інноваційних його форм. Соціальне підприємниц-

тво – це саме така модель організації, яка забезпечує вирішення 
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соціальних проблем в різноманітних сферах життєдіяльності 

людини – включаючи сферу сільського розвитку. 

Актуальність питання у тому, що поряд із удосконаленням 

підприємницького господарювання аграрних підприємств на часі 

вирішення соціальних проблем, що під силу соціальним 

підприємствам, адже місцеві громади, сільськогосподарські 

підприємці загалом значно усунулися від вирішення соціальних 

проблем сіл, на території яких орендують землі, мотивуючи це тим, 

що сплачують податки до бюджету. 

Соціальне підприємництво є актуальним трендом сучасності і 

перспективою майбутнього. Воно стрімко поширюється у світі й 

набуває розвитку в Україні. Загалом: «Соціальна» підприємливість 

як критерій належності до соціальної сфери може стати 

визначальною для економічного успіху бізнесу, і навпаки – успіх у 

неприбутковій сфері потребує підприємливості – може виникати 

концептуальне нерозуміння з погляду практиків впровадження 

соціального підприємництва» [2]. Західна економічна наука 

визначає соціального підприємця як підприємця в громадському 

секторі суспільства, який діє через місію у створенні та підтримці 

соціальної цінності, визначення та постійний пошук нових 

можливостей для здійснення цієї місії, постійного процесу 

інновації, сприйняття та навчання, сміливої дії без сподівання на 

наявні ресурси, відповідальності перед тими, кому допомагають та 

за наслідки своєї діяльності [2]. З практичного погляду соціальне 

підприємство – це організація чи підприємство в організації, яка 

просуває соціальну місію через впровадження стратегії ринкових 

підходів [2]. Роль соціального підприємництва в системі соціальної 

економіки потрібно оцінювати через фактор соціального капіталу 

[1; 4; 5], а також мотиваційну складову управління [4], що з часом 

здатна сформувати мотиви створення соціальних підприємств. 

Вважається, що «мотивація створювати соціальне підприємство 

може бути залежною від інституційних схем та створює плутанину 

в розумінні ролі та значення у веденні соціально орієнтованої 

діяльності» [2]. Дослідження мотивацій соціального підприєм-

ництва носить міждисциплінарний характер, адже до їх здійснення 
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залучаються загальнонаукові методи, а також методи економічної 

науки, соціології. Ставка робиться на вивчення зв’язку еконо-

мічних і соціальних мотивацій у механізмі побудови соціально-

орієнтованого бізнесу, який ставить за мету не лише капіталізацію 

активів, а й провадження дій на вирішення соціальних проблем 

суспільства, території, населеного пункту тощо. 

Соціальні мотивації підприємця через призму економіки розгля-

дав один із видатних основоположників теорії підприємництва 

Й. Шумпетер [6]. Мотивації соціального підприємництва сформо-

вані системою переконань – це мотиви, сформовані потребами 

вищого порядку, які виникають після задоволення матеріальних 

потреб, що поступово призводить до соціалізації результатів 

господарської діяльності. Загалом соціалізація підприємництва 

процес неминучий, логічний і постійний – відповідає принципам 

побудови соціальної економіки, засадам сталого розвитку 

сільських територій. 

Категорію і практики соціального підприємництва вживаємо як 

форму організації соціально спрямованої діяльності та як спосіб 

реалізації соціальної відповідальності суб’єктів сільськогоспо-

дарського бізнесу, їх соціалізації зокрема. Соціально відповідальне 

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 функція соціального підприємництва, 

яке вважається інноваційною сферою, заснованою на принципах 

безприбутковості і підприємницького альтруїзму. 



46 

Формування соціальної економіки на селі через розвиток 

соціального підприємництва, посилення соціальної відповідаль-

ності, передбачає становлення ефективного соціального капіталу 

[5], а також реалізацію засад і Цілей сталого розвитку [3]. 

Відповідно вважаємо, що: соціальна орієнтація сільськогосподарсь-

кого підприємництва консолідує мотиви сільськогосподарського 

підприємця підвищувати добробут сільського населення, а також 

сприятиме сталому розвитку економіки, сільських територій; 

забезпечення соціалізації сільськогосподарського підприємництва 

як складової сталого розвитку економіки носить характер 

різносторонніх дій із стимулювання ефективності, енергоощад-

ності, формування відновлюваних систем господарювання, 

забезпечення соціально-економічного добробуту людини; 

соціальне підприємництво як новітня форма, спосіб реалізації 

підприємницької ініціативи, здатне забезпечити формування 

соціальної економіки на селі на засадах вмотивованої консолідації 

економічних і соціальних ресурсів (капіталу) для врегулювання 

проблем сільського розвитку; соціальне підприємництво – це 

механізм реального сприяння вирішенню соціальних проблем на 

селі за рахунок активізації мотивів загальної причетності сільських 

жителів до формування соціально-економічного середовища життя 

і господарювання. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 
В СВІТЛІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Процес управління являє собою свідому і цілеспрямовану 

діяльність, яка пов’язана з реалізацією повноважень суб’єктами 

діяльності і регламентовану юридичними нормами, тобто – це 

діяльність суб’єктів управління, спрямована на досягнення 

поставленої мети шляхом реалізації певних функцій, методів і 

принципів управління 1, с. 279. Тобто процес управління виконує 

певну сукупність дій, які призводять до позитивних управлінських 

результатів. 

З позиції викладеного можна констатувати, що визначальним 

елементом побудови системи управління є момент побудови дерева 

цілей відповідно до зовнішніх або внутрішніх збудників. Мету 

можна визначити як очікуваний стан об’єкта управління. Вона має 

відповідати наступним критеріям: реалістичності, зрозумілості, 

узгодженості з іншими цілями. Інакше кажучи, якщо проблема 

відсутня, то об’єкт управління знаходиться в стані спокою. 


