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відкрити світу. Такі програми покликані об’єднати в єдиний 
комплекс виробників харчових продуктів і туристичну інду-
стрію під лозунгом «Село, смачна і якісна їжа – здорова атмо-
сфера». Нині в рамках ЄС існує програма, спрямована на пі-
двищення якості обслуговування туристів, які відпочивають 
у сільській місцевості. 
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ВАЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ  

СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

На даний час в Україні не існує законодавчо затвердже-
них понять «соціальне підприємництво», «соціальне підпри-
ємство», «підприємства соціальної економіки». Тобто можна 
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сказати, що офіційно соціальних підприємств і соціального 
підприємництва в Україні немає. Однак у різних норматив-
но-правових джерелах існують положення, що дозволяють 
створювати підприємства, які за міжнародними стандартами 
можуть бути класифіковані як соціальні [1]. 

Більшість соціальних підприємств України забезпечують 
робочими місцями представників цільових груп, з якими во-
ни пов’язані своєю основною діяльністю. Їхня головна мета 
діяльності, як і будь-яких інших бізнес-структур, − досягти 
позитивних фінансових і соціальних результатів за рахунок 
інвестицій [2]. В останні роки в Україні соціальне підприєм-
ництво набуває все більшої популярності серед громадських 
організацій, як ефективний механізм вирішення локальних 
соціальних та економічних проблем територіальних громад. 

В цілому в Україні, на думку експертів, існують наступні 
підходи до розуміння практики соціального підприємництва 
[3]: 

1) соціальне підприємництво являє собою засіб соціаль-
ної підтримки певних груп населення; 

2) соціальне підприємництво являє собою механізм 
сприяння економічному розвитку, підтримки підприємни-
цької діяльності; 

3) соціальне підприємництво являє собою альтернатив-
ний державному механізм вирішення соціальних проблем; 

4) соціальне підприємництво являє собою соціально-
орієнтований бізнес. 

В своїй статті підприємництво із соціальним спрямуван-
ням автор вважає ефективним інструментом розвитку депре-
сивних сільських територій України [4]. Цю думку також 
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ширше розкривають Мокій А.І. і Дацко О.І.[5], які стверджу-
ють, що для сільських територій України необхідність сти-
мулювання соціального підприємництва зумовлена загроз-
ливими тенденціями, пов’язаними з: відсутністю «джерел» 
розвитку, згортанням господарської діяльності у сільських 
поселеннях; загостренням проблем зайнятості населення, 
посиленням соціальної напруги, збільшенням обсягів соціа-
льних платежів з державного бюджету для підтримки життє-
діяльності села; фізичною і моральною зношеністю та недо-
статнім розвитком інфраструктури, доступом населення до 
соціального обслуговування тощо. До недавнього часу (до 
децентралізації) більшість сільських громад є фінансово не-
спроможними (близько 90% місцевих бюджетів є дотаційни-
ми, причому більшість з них – дотаційні на понад 70%), що 
обумовлює практично повну їх залежність від бюджетного 
фінансування. 

Варто зазначити, що для ефективної реалізації моделі-
соціально-орієнтованої моделі необхідно мати достатній 
рівень соціального капіталу. Метою розвитку соціального 
капіталу як інституційної детермінанти є розбудова ефек-
тивних і взаємовигідних соціальних та економічних відно-
син між селянами у формуванні реальних можливостей пе-
рспективного розвитку сільських територій. Реалізація 
окресленої мети консолідує завдання, які випливають із по-
треб сьогодення щодо активізації розвитку сільських тери-
торій за рахунок внутрішніх факторів і потенціалу села. На 
думку деяких вчених [6] системоутворювальним інститутом 
в утвердженні ефективної економіки сільських територій 
залишаються аграрні підприємства, поряд з цим їх соціаль-
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ний капітал, умовно кажучи, використовується задля виро-
бництва продовольства, забезпечення продовольчої безпеки 
держави. На нашу думку, така роль аграрних підприємств є 
дещо перебільшеною. Зважаючи на різноманість кліматич-
них умов в Україні та диференціацію в розвитку сіл і се-
лищ, соціальні підприємства, що забезпечуватимуть розви-
ток сільських територій, можуть відноситися до будь-яких 
галузей господарської діяльності. Головне те, що навколо 
соціального капіталу таких підприємств формується соціа-
льний капітал сільських територій (села). 

Важливим також залишається спільність дій та бажань 
місцевого населення в розвитку їх населеного пункту. Так, 
чверть століття тому в теорії розвитку депресивних і відста-
лих регіонів був сформульований принцип партисипатив-
ності в процесах розвитку. В його основі лежить теза про 
необхідність використання знань, досвіду і уявлень місце-
вого населення про розвиток їх «малої батьківщини». Про-
цеси прийняття рішень, що йдуть «знизу – вгору» ведуть до 
розкриття креативного потенціалу громадян, підвищенню 
згоди, посиленню відповідальності та мобілізації власних 
сил в сільських регіонах [7]. 

Громадська участь в процесі розробки, застосування та 
оцінки програм розвитку сільських територій є невід’ємною 
частиною демократичної системи управління. Вона визнача-
ється як процес, в якому в результаті широкого обговорення, 
різні групи сільського населення стають відповідальними за 
ініціативи розвитку, а також пов’язані з ними рішення і ре-
сурси. 

Загалом, важливим напрямком діяльності сучасного пі-
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дприємництва, як вітчизняного, так і зарубіжного, є підтри-
мка депресивних регіонів країни – «вимираючих» містечок 
та передмість (так званих, «старих міст» [8]), для яких є хара-
ктерними значне зменшення чисельності населення та зане-
пад економічної активності. Вимирання багатьох малих міст, 
виробництва в яких стають нерентабельними та закривають-
ся, відбувається в результаті міграції населення та його кон-
центрації навколо мегаполісів, що є зосередженням автодо-
рожних, залізнодорожних та інформаційних комунікацій. 

Розвиток моделі соціально-орієнтованого підприємниц-
тва може дозволити зупинити занепад сільських територій, а 
також забезпечить гідні соціально-економічні умови життя 
місцевої громади. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО  

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Сучасний період розвитку української економіки потре-

бує активної участі держави як у формуванні інвестиційного 
середовища, так і у прямому інвестуван¬ні, що потребує по-
дальшого удосконалення бюджетної політики у на¬прямку 
підсилення її ролі у здійсненні бюджетних інвестицій [1, с. 
195]. 

Модернізація економіки регіонів за допомогою бюджет-
них коштів, на сучасному етапі, потребує розроблення меха-
нізму ефективного перерозподілу коштів з державного бю-
джету місцевим. Результатом використання цього механізму 
перерозподілу коштів повинен бути позитивний зворотній 
зв’язок від вкладених коштів (рис. 1).  




