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У статті обґрунтовано методологічну конструкцію категорії «соціальний розвиток підприємства», 
проаналізовано сутнісні характеристики його елементного складу. Визначено об’єкти, принципи, меха-
нізм, цінності, результат, рівні, умови та динаміку соціального розвитку підприємства з урахуванням спе-
цифіки торговельної діяльності. Результат соціального розвитку підприємства визначено як якісна зміна 
елементів соціального потенціалу, що оцінюється розвитком нематеріальних активів підприємства, у 
тому числі показником соціального капіталу, отриманням ефектів. 

Ключові слова: цінності, поведінка, соціальний розвиток підприємства, соціальний потенціал, соціаль-
не середовище, торгівля, соціальний капітал.

В статье обоснованы методологические положения категории «социальное развитие предприятия», 
проанализированы сущность и его элементный состав. Определены цель, объекты, принципы, механизм, 
ценности, результат, уровень, условия и динамика социального развития предприятия в контексте 
специфических особенностей торговой деятельности. Результатом социального развития предпри-
ятия определено качественное изменение элементов социального потенциала, который оценивается 
развитием нематериальных активов, в т. ч. социального капитала, получением эффектов. 

 Ключевые слова: ценности, поведение, социальное развитие предприятия, социальный потенциал, 
социальная среда, торговля, социальный капитал.

Methodological design of social enterprise development category is substantiated; its essence and elemen-
tal composition are revealed. The purpose, objects, principles, mechanism, values, results, level, conditions and 
dynamics of social enterprise development in the context of the specific characteristics of trading activity are de-
termined. The concepts of social development of trade enterprise in the context of the impact of humanities and 
innovative global transformations in the enterprise are analyzed. The result of social development is a qualitative 
change in the potential in elements of the social system, namely the development of intangible assets, including 
social capital, obtaining effects.

Keywords: values, behavior, social development of enterprise, social potential, social environment, trade, 
social capital.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. стрімкий розвиток технологій 
у глобальному вимірі, трансформація цінностей 
та соціальна активність споживачів переорієнто-
вують соціально-економічні механізми менедж-
менту підприємств торгівлі на новий рівень у 
відносинах купівлі-продажу, заснованих на циф-
рових технологіях та принципах соціальної від-
повідальності бізнесу. торгівля виконує важливу 
соціокультурну роль у забезпеченні якості життя 
і здоров’я населення через створення нових 
робочих місць, реалізацію безпечних товарів та 
послуг високої якості, розвиває соціальну інфра-
структуру у т. ч. і за рахунок торговельно-розва-
жальних центрів, бере участь у вирішенні соціо-

гуманітарних проблем громади і суспільства. 
Проблематика пошуку резервів соціального роз-
витку підприємства торгівлі нині не просто збе-
рігає свою актуальність, але й формує нагальну 
потребу уточнення її змістової конструкції з ура-
хуванням впливу соціоінформаційних та іннова-
ційних глобальних трансформацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання цієї проблеми 
і на які спирається автор. Проблематика роз-
витку соціальної організації, сутності об’єктно-
суб’єктних відносин знайшла відображення 
в працях р. акоффа, Д. Гараєдагі, а. сена, 
М. стар, Д. норта, і. ворожейкіна [1–7]. Галузеві 
аспекти соціального потенціалу та розвитку тру-
дових колективів промислових підприємств роз-



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 4 (04) 2016

139139Економіка та управління підприємствами

крито у публікаціях в. Гриньової, М. боровик, 
М. новикової, о. коваль, н. коленди, а. лит-
виненко, е. скляр, т. Шкоди [8–14]. акценти на 
функціях соціальній відповідальності підпри-
ємства торгівлі, методичних підходах до оціню-
вання кадрового та соціального потенціалу у 
роздрібній торгівлі висвітлено у дослідженнях 
в. апопія, б. бермана, л. Гармідер, н. сичової, 
н. краснокутської [15–19]. Практичні аспекти 
соціально-етичного маркетингу у рітейлі проа-
налізовано у монографії а. Мазаракі, Є. ромата, 
Г. алданькової [20, с. 182–279]. ціннісні основи, 
стратегічна спрямованість соціальних конку-
рентних переваг і векторів соціального розви-
тку підприємств торгівлі започатковано у дослі-
дженнях Г. П’ятницької та в. жуковської [21; 22]. 
аналіз змісту зазначених публікацій свідчить 
про неоднозначність підходів до трактування 
складників соціального розвитку підприємства 
(срП) та ототожнення понять «соціальний роз-
виток підприємства» і «соціальний розвиток 
колективу», а також неузгодженість предмет-
ного аналізу під час характеристики соціального 
середовища підприємства торгівлі, відсутність 
галузевих особливостей щодо джерел, цілей, 
цінностей принципів та результатів срП. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення сутності 
та уточнення компонентного складу елементів 
соціального розвитку підприємства як об’єкта 
наукового пізнання; виокремлення специфічних 
особливостей управління соціальним розви-
тком у торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. у наукових публікаціях 
під час визначення поняття «соціальний роз-
виток підприємства» автори [1; 8–12; 18–20; 
26] розмежовують терміни «соціальний» (від 
лат. socialis, англ. social) та «розвиток». клю-
човою структурною основою трактування тер-
міну «соціальний», відповідно до словникових 
джерел, є: а) сукупність відносин між індиві-
дами, об’єднаннями, соціальними верствами, 
класами та самостійними соціальними групами 
професійного, майнового права [20; 23, с. 303]; 
б) модель управління, зорієнтована у майбутнє, 
адаптована до функціонування у конкретній 
соціальній системі [24, с. 359]; в) стан масової 
свідомості, зумовлений будь-яким явищем [25]; 
г) ознака, що характеризує зв'язок індивіда із 
соціальними групами [23].

беручи до уваги напрацювання авторів [1; 4; 
7; 16; 20; 27; 28] щодо розкриття суті поняття 
«соціальний розвиток», зазначимо декілька 
положень: 1) це процес якісних змін певного 
об’єкту; 2) це результат прогресивних змін соці-
ального процесу; 3) це «особливий тип незво-
ротних поступальних змін» соціальних об’єктів, 
що пов’язаний з їх структурним та функціональ-
ним оновленням, поліпшенням, удосконален-
ням у якісно нове. 

аналітичне узагальнення підходів до тракту-
вання сутності поняття «соціальний розвиток 
підприємства» в системі управління свідчить 
про те, що контент визначення автори розгля-
дають як: 1) процес, у ході якого відбуваються 
прогресивні кількісні та якісні зміни в соціаль-
ному середовищі підприємства [7; 8; 16; 27], 
або процес, що є частиною внутрішнього серед-
овища підприємства і характеризує умови реа-
лізації трудової діяльності персоналу [9, с. 15]; 
2) процес розвитку форм, способів та умов, 
компетентності трудового колективу [6; 9; 11; 
18; 26] (наприклад, а. литвиненко соціальний 
розвиток визначив як процес удосконалення 
форм, способів й умов життєдіяльності членів 
колективу на основі якісних, кількісних і струк-
турних змін у рівні розвитку працівників, соці-
альній сфері та оплаті трудової участі); 3) соці-
альний і кадровий потенціал [12–18; 22; 27; 30]; 
4) певний тип проблем соціальної взаємодії у 
контексті розвитку соціальної відповідальності 
бізнесу (стейкхолдерський підхід) [13, с. 15]; 
5) поведінка (розвиток компетенцій як індика-
тори поведінки) персоналу, споживачів [12; 20; 
30]; 6) процес колективного пізнання, завдяки 
якому соціальна система підвищує свою здат-
ність і бажання слугувати інтересам своїх членів 
і навколишнього середовища (системний підхід) 
[1, с. 150]; 7) специфічний вид менеджменту 
[5, с. 12] і стратегічний фактор успіху (перевага) 
підприємства [5; 17; 20; 21]. 

Поряд із цим результат процесу управління 
срП можна розглядати і як розвиток немате-
ріальних активів підприємства (у т.ч. розвиток 
культурного, репутаційного, інтелектуального 
потенціалу, можливості розвитку мережевих 
зв’язків, та ін.). варто зазначити, що в управлінні 
розвитком для торгівлі, особливо в e-commerce, 
важливу роль відіграють методи соціального 
впливу (комунікації). через політики (у межах 
рекламної, кадрової, цінової, маркетингової, 
збутової) та цільові орієнтири підприємства 
здійснюють спрямовані дії на зміни у поведінці 
споживачів (їх переконання, установки, мотива-
ції) та інших стейкхолдерів у досягненні голов-
ної мети (отримання прибутку) підприємства. 
у загальному сенсі джерелом срП виступає 
континуум протиріч, зумовлених: а) мотивацій-
ними потребами і можливостями самої людини; 
б) системою взаємовідносин підприємства; 
в) зміною факторів зовнішнього середовища.

наступним кроком нашого дослідження є 
формування методологічного каркасу категорії 
«соціальний розвиток підприємства торгівлі» 
(рис. 1). Головною метою срП торгівлі визначено 
підвищення якості життя (добробуту) населення 
[14–18; 21] та створення необхідних умов і меха-
нізмів для життєзабезпечення та розвитку пер-
соналу підприємства. одними з найбільш часто 
використовуваних підходів для характеристики 
елементів срП в окремих галузях є факторний 
(що відрізняється як кількісним, так і змістовим 



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

140 Економіка та управління підприємствами140

наповненням соціального внутрішнього серед-
овища), суб’єктно-об’єктний аналіз, компонент-
ний аналіз соціального середовища або його 
соціального потенціалу. ключовими аспектами 
розвитку соціальної системи р. акоффом та 
Д. Гараєдагі [1, с. 151] визначено економічні 
ресурси, знання, владу або політику організації, 
цінності, естетичні (культурні) фактори. напри-
клад, у публікаціях а. ворожейкіна, і. Єгоршина, 
а. кібанова основна увага зосереджена на роз-
гляді об’єктів переважно внутрішнього соціаль-
ного середовища організації, зокрема: персо-
нал та пов’язані з його відтворенням процеси 
навчання та підвищення кваліфікації, система 
оплати праці та винагород, створення належ-
них умов та охорони праці, соціально-психоло-
гічний клімат, інфраструктури. Майже тотожні 
складові елементи соціального середовища 
підприємства за своєю суттю визначено у дослі-
дженнях [8–10; 12; 14; 25], не розкриваючи при 
цьому усієї сукупності елементів, зумовлених 
зовнішнім соціальним середовищем. водночас 
у дослідженнях [4; 5; 10; 17; 25] як об’єкти оці-
нювання соціального розвитку авторами розгля-
нуто переважно соціальну структуру персоналу 
(колектив) за різними кількісними й якісними 
показниками та його потенціал або соціальний 
потенціал і його складники (у т. ч кадровий, інте-
лектуальний, організаційний, партнерства) [7–8; 
13; 15; 18; 27–29]. При цьому необхідно зазна-
чити, що як об’єкти оцінювання, що здійснюють 
вплив на соціальне середовище підприємства, 
автори [6; 11–15; 26; 28] досліджують соціальну 
структуру персоналу. так, детермінантами соці-
ального розвитку підприємства торгівлі н. сичо-
вою [18, с. 44–45] виділено такі, як: соціальний 
розвиток персоналу, соціальна відповідальність 
підприємства перед суспільством, соціальна 
інфраструктура підприємства, перманентне 
навчання та розвиток персоналу, розвиток сис-
теми компенсацій трудової участі персоналу, 
розвиток організаційної культури. 

узагальнюючи думки різних авторів [4; 5; 
8; 9; 13; 17; 18; 28], зазначимо, що управління 
срП – це управління соціальним потенціа-
лом та його складниками або субпотенціа-
лами [30, с. 91–93], що акумулюють резерви 
розвитку у процесі незворотних якісних змін. 
необхідно підкреслити, що до соціальної інф-
раструктури підприємства торгівлі, яка водно-
час є невід’ємною економічною компонентою в 
управлінні соціальним розвитком [5; 6; 8; 9; 15; 
28], належать об’єкти, які забезпечують загальні 
умови для ефективної трудової діяльності, соці-
альний захист й охорону праці, належний рівень 
їх оплати праці. на відміну від інших видів діяль-
ності соціальна інфраструктура підприємства 
торгівлі створює емоційні враження, формує 
культурний рівень обслуговування, забезпечує 
умови та безпеку не тільки для власного пер-
соналу (наявність приміщень для навчання та 
санітарно-побутового призначення, кімнат для 

відпочинку), але й для різних категорій спожи-
вачів, соціальних партнерів, місцевої громади. 
нині сучасна соціальна інфраструктура торгівлі 
залежно від формату підприємства характе-
ризуються наявністю парковки для автотран-
спорту, доступного простору та облаштованих 
місць для людей з обмеженими фізичними мож-
ливостями, достатньою торговельною площею 
для здійснення покупок споживачами, інфор-
маційною підтримкою для орієнтування покуп-
ців у магазині (куточок споживача, правила при 
пожежі, схема розташування відділів та ін.), про-
позицією об’єктів культурного призначення (арт-
майстерня, виставковий зал, бібліотека, кіноте-
атр, віртуальні клуби), додаткових послуг для 
покупців (пошиття одягу, хімчистка, перукарня), 
розважально-спортивних об’єктів (створюють 
додаткову соціальну привабливість та потік клі-
єнтів), кімнати для матері і дитини тощо. отже, 
соціальний розвиток підприємства як об’єкт 
дослідження представляє сукупність функціо-
нально і структурно взаємопов’язаних елемен-
тів соціального середовища, що змінюються у 
часі та просторі, набуваючи нового якісного 
стану, забезпечуючи розвиток компонентів соці-
ального потенціалу для задоволення потреб 
споживачів та інтересів усіх зацікавлених сторін. 

наступним елементом срП є наявна сис-
тема цінностей підприємства, яка виступає 
ідеологічним базисом торговельної діяльності 
(гармонізується з принципами МоП, соціальної 
відповідальності) та проектується у процесах 
управління персоналом [30, с. 91]. це означає, 
що топ-менеджер і кожен працівник підприєм-
ства на будь-якому ієрархічному рівні, у співп-
раці з різними групами впливу під час прийняття 
будь-якого рішення повинні керуватися визначе-
ними цінностями та цілями підприємства. реа-
лізація соціальної функції підприємства торгівлі 
здійснюється шляхом соціальних програм та 
проектів на різних рівнях управління, може мати 
різновекторну цільову спрямованість в отри-
манні результатів та ефектів та бути реалізова-
ною за ініціативою як самого підприємства, так 
і соціальних партнерів. утім, мета або цільова 
спрямованість срП залежить від його страте-
гічної орієнтації на ринку товарів/послуг, життє-
вого циклу, рішень власників бізнесу та акціоне-
рів. соціально-економічний дуалізм розуміння 
головної мети в управлінні розвитком підпри-
ємства завжди був предметом обговорення нау-
ковців. Галузева специфіка соціального розви-
тку підприємства торгівлі полягає у максимізації 
його цільової спрямованості, балансуванні між 
пріоритетністю соціальної або економічної, або 
вибором компромісу – соціально-економічної 
цінності. цілком погоджуємося з Г. П’ятницькою 
[21, с. 389], яка влучно зазначила, що «осно-
вна мета розвитку має бути підпорядкована 
суспільно-економічному розвитку в цілому … і 
формуватися в контексті основних цілей галу-
зевого розвитку, що визначені у стратегії роз-
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витку національної економіки». Дійсно, у торго-
вельному бізнесі цілі оптимізуються з точки зору 
корисності (отримання прибутку) для власників 
(акціонерів персоналу, окремих спільнот, гро-
мадянського суспільства тощо) та підвищення 
добробуту і благополуччя окремих стейкхол-
дерів. частково у даному контексті здійснено 
окремі дослідження на підприємствах торгівлі, 
наприклад л. Гармідер, Г. П’ятницькою, н. Гра-
дюк, і. Міщук [16; 21; 28, с. 389]. щоб займати 
ту чи іншу соціальну позицію, підприємство (в 
особі топ-менеджерів, команди) через місію та 
стратегію свого розвитку визначає характер 
своєї участі в суспільному житті, міру (ступінь) 
інтенсивності соціальної діяльності. вибір соці-
альних векторів розвитку зумовлений причи-
нами як об'єктивного, так і суб'єктивного харак-

теру. реагуючи на глобальні соціальні тренди, 
підприємство торгівлі намагається максимізу-
вати свою соціальну цінність, здійснюючи корот-
кострокові або довгострокові інвестиції. так, в 
умовах глобальної конкуренції для підприємств 
торгівлі важливими стають високі вимоги до 
якості товарів/послуг, термінів їх поставки та 
реалізації, зниження витрат у ланцюзі «вироб-
ник – споживач» [30]. 

Підсумовуючи основні моменти розвитку вну-
трішньої торгівлі [22] у контексті прийнятих укра-
їною цілей сталого розвитку [31], визначимо, 
що соціальні пріоритети підприємства торгівлі 
спрямовані передусім на: створення робочих 
місць і забезпечення податкових надходжень до 
бюджету; підвищення соціальних та екологічних 
стандартів у виробництві, закупівлі та реалізації 

таблиця 1 
Соціальний розвиток підприємства торгівлі як об’єкт наукового пізнання

Елемент Характеристика
об’єкт 
дослідження

Процеси розвитку та поведінка людини, груп, підприємства; розвиток відносин 
(зв’язків) 

об’єкти 
оцінювання

Соціальний потенціал підприємства: структурний, інтелектуальний, кадровий, у т. ч. 
психофізіологічний, творчий, репутаційний (компетентність власників, організаційний, 
партнерський, можливості соціальної інфраструктури тощо)
Поведінка (організаційна) підприємства визначається сукупністю дій підприємства, 
цінностями, способом життя і діяльністю індивідів, груп, споживачів, постачальників та ін.

Мета срП
Підвищення якості життя (добробуту) населення, реалізуючи товари та послуги, 
пропонуючи високий рівень обслуговування та створюючи необхідні умови та 
механізми для життєзабезпечення та розвитку персоналу

цінності 
підприємства

Формують глибинні орієнтири бізнесу (значимі способи поведінки персоналу), що 
інкорпоровані у процесах управління підприємством торгівлі й у взаємодії із зовнішнім 
середовищем. цінності підприємства торгівлі повинні гармонізуватися з принципами 
соціально-економічної політики держави, не суперечити принципам МоП 

Принципи 
срП

реалізація якісних товарів та послуг, дотримання прав покупців та суб’єктів 
торговельної діяльності, повага до чинності закону, інформаційна прозорість, чесна 
конкуренція, відповідальність, компетентність, гармонізація ресурсів, інноваційний 
розвиток, підзвітність, ефективність 

Механізм 
срП

Дієвість механізму забезпечується сукупністю цілей соціального розвитку та 
оптимальністю або узгодженістю економічних і соціальних параметрів управління 
(соціальне планування і нормування, ін.) відповідно до цінностей і стратегії срП, його 
життєвого циклу; гнучкою організаційною структурою; мережею зв’язків та соціального 
обміну на макро-, мезо-, мікро-, нанорівнях; логістикою процесів, застосуванням 
методів розвитку персоналу (залучення, мотивування, навчання, оцінювання) та 
потенціалу соціального середовища 

Форми срП еволюційна (повільний, поступовий процес якісних змін)
революційна (скачкоподібний процес якісних змін)

рівні срП Глобальний, національний (макрорівень), мезо-, мікро- і нанорівні 
Динаміка 
розвитку 

час, темп змін протікання соціальних процесів діяльності на підприємстві та їх 
взаємозв’язок із динамікою змін господарської діяльності

умови срП
визначеність SMART-цілей, рівень розвитку компетенцій (кадровий потенціал), 
інноваційна активність у процесах (продуктах, технологіях), проактивність і гнучкість 
системи менеджменту на запити потреб клієнтів та виклики ринку (технології 
інформаційного обміну), соціальні стимули у мотивуванні стейкхолдерів та ін.

у т.ч. 
соціальна 
активність

включеність і дієвість: 1) підприємства торгівлі у систему суспільних відносин, 
соціальна відповідальність, проактивна поведінка; 2) залученість персоналу у процеси 
управління (показник участі в усіх видах господарської, суспільної, громадської 
діяльності) 

результат 
срП

розвиток нематеріальних активів, отримання соціального (соціальний капітал), 
економічного, екологічного ефектів 

 Джерело: розроблено автором
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товарів; забезпечення територіальної дислокації, 
спеціалізації і концентрації об’єктів торгівлі; спри-
яння підвищенню якості життя малозабезпечених 
громадян та людей з обмеженими можливос-
тями під час надання торговельних послуг; вдо-
сконалення і розвиток соціальної інфраструктури 
торгівлі (розвиток нових торговельних форматів); 
інформування споживачів про якісний склад про-
дуктів та його вплив на здоров’я людини (у кон-
тексті вдосконалення законодавства «Про інфор-
мацію для споживачів щодо харчових продуктів» 
від 04.03.2016 № 4126-1); створення якісно нової 
мережі соціально-орієнтованих об’єктів торгівлі і 
громадського харчування та системи торговель-
ного обслуговування, доступної для всіх соці-
альних верств населення незалежно від місця 
проживання на базі сучасних стандартів обслуго-
вування покупців і відповідних нормативів; здій-
снення соціальних інвестицій у програми охо-
рони здоров’я, спорту, розвиток місцевої громади; 
розвиток потенціалу міжсекторного соціального 
партнерства у підвищенні кадрового потенці-
алу, генеруванні соціальних технологій у торгівлі 
у партнерстві з навчальними закладами, здій-
снення спільних емпіричних досліджень; спри-
яння професійному стажуванню студентів та пра-
цевлаштуванню молоді для запобігання відтоку 
талановитих фахівців із країни.

розглядаючи результат управління срП тор-
гівлі, автори переважно зазначають отримання 
соціально-економічного ефекту, соціального 
результату (наприклад, професійний розви-
ток персоналу) через установлення оціночних 
показників у проекціях зацікавлених сторін, 
набір яких є різним [6; 16–17; 20; 22; 29]. як 
зазначає н. краснокутська [19, с. 129], реалі-
зація потенціалу торговельного підприємства 
полягає в «систематичній діяльності зі ство-
рення цінності шляхом операцій купівлі-про-
дажу за рахунок наявних ресурсів, здатностей 
і компетенцій», наголошуючи на тривалості 
«ітеративного характеру створення цінності, 
що забезпечує постійне відновлення циклу цієї 
діяльності». згідно з теорією розвитку а. сена 
[3, с. 45–55], дохід має розглядатися не як кін-
цева мета, а як засіб розширення можливостей 
вибору людини в таких принципово важливих 
сферах життєдіяльності, як здобуття освіти, 
професійний розвиток, зміцнення здоров’я, еко-
номічна та громадська діяльність тощо. розви-
ваючи соціальні компетенції (поведінку) персо-
налу у процесах купівлі-продажу у соціальних 
мережах, підприємство отримує або синерге-
тичний ефект, або негативний результат. роль 
норм, культури та соціальних мереж в інформа-
ційному обміні, взаємна довіра між партнерами 
підвищує розширення кола контактів підпри-
ємства (так званий радіус довіри [32]), форму-
вання цінностей, що, своєю чергою, впливає 
на залучення нових клієнтів, формування сус-
пільного договору. на підприємстві менеджер із 
продажу, в якого напрацьована база контактів, 

наявний високий рівень довіри у відносинах із 
постачальниками, збільшує власний соціальний 
капітал і тим самим сприяє його накопиченню 
(формуванню) на рівні підприємства. соціаль-
ний капітал як результат розвитку може виник-
нути тоді, коли відносини між людьми спря-
мовані на полегшення спільних дій. зокрема, 
розвиток партнерських відносин виробників і 
торговельних мереж полягає у налагодженні 
ефективної торговельної логістики, співпраці 
в удосконаленні електронного документообігу, 
електронних торгів, дає змогу отримувати певні 
синергетичні (соціальні, економічні, цінові та ін.) 
ефекти. здатність підприємства формувати й 
реалізовувати контрактні відносини, а також 
контролювати використання майнових прав 
таким чином, щоб мінімізувати трансакційні 
витрати і забезпечувати формування нового 
активу – соціального капіталу. логічно припус-
тити, що розвиваючи свій соціальний потенціал, 
підприємство торгівлі розвиває нематеріальні 
активи, збільшуючи тим самим його капіталі-
зацію й акумулюючи при цьому репутаційний, 
культурний, організаційний, інтелектуальний, 
інноваційний капітал. за визначенням л. Полі-
щук та р. Меняшева, [33, с. 49], за достатнього 
накопичування соціального капіталу в галузях 
економіки за рахунок соціально-відповідального 
інвестування у бізнес скорочуються масштаби 
державного регулювання, знижуючи участь 
держави в охороні навколишнього середовища, 
трудових відносин, контролю якості продукції 
та ін. з іншого боку, варто наголосити: якщо 
переслідуються маргінальні інтереси власників 
підприємств торгівлі (у т.ч. їх соціальних партне-
рів), наприклад укриття інформації про «якісні» 
характеристики реалізованих товарів (зокрема, 
присутність небезпечних домішок у продуктах 
без застереження у маркуванні, небезпечність 
уживання або експлуатація товару за певних 
температурних та інших режимів тощо), забруд-
нення атмосфери під час реалізації нафтопро-
дуктів автозаправними станціями (неконтрольо-
вані викиди) чи утилізації відходів (негативний 
вплив на екосередовище) призводить до нега-
тивної віддачі соціального капіталу, зниження 
репутації підприємства. у зв’язку із цим для 
позначення умов у конструкції срП торгівлі уве-
демо поняття «соціальна активність підприєм-
ства» (від лат. activus – діяльний, енергійний). 
як одна з характерних рис та спосіб життєді-
яльності соціального суб'єкта [35] соціальна 
активність відображає рівень спрямованої кон-
центрації вольових, творчих зусиль працівників 
на реалізацію нагальних потреб, цілей (у т. ч 
розвиток компетенцій) згідно з ціннісними орі-
єнтирами підприємства. соціальна активність 
торговельного бізнесу характеризується рівнем 
включеності (залученості) його персоналу до 
системи управління підприємством, суспіль-
ними відносинами, а також визначається низ-
кою кількісних та якісних показників щодо участі 
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у різноманітних соціальних заходах громадської 
діяльності.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
у роботі проведено аналіз та обґрунтування тео-
ретичного каркасу соціальний розвитку підпри-
ємства торгівлі. наукова новизна дослідження 
полягає у визначенні базисних структурних 
елементів срП та їх сутнісних характеристик, 
виокремленні специфічних властивостей, при-
таманних сектору торгівлі. узагальнено підходи 
авторів до структуризації елементів срП тор-
гівлі. отже, соціальний розвиток підприємства 
торгівлі значною мірою відбувається у процесі 
якісних взаємних відносин учасників внутріш-
нього і зовнішнього середовища, результатом 
якого є розвиток нематеріальних активів підпри-

ємства, у т. ч. соціального капіталу, отримання 
економічних ефектів (соціально-економічного, 
екологічного). зроблено висновок, що соціаль-
ний розвиток підприємства характеризується 
низкою таких положень, як: спрямований про-
цес якісних незворотних закономірних змін соці-
ального потенціалу та організаційної поведінки; 
результативний розвиток срП детермінується 
системою цілей та інкорпорованими у його вну-
трішні механізми управління цінностями під-
приємства; дієвим двигуном у процесах срП 
торгівлі та впливовим чинником в управлінні 
поведінковими реакціями споживачів виступа-
ють соціальні мережі. основними завданнями 
подальших розвідок є наукове обґрунтування 
методології оцінювання процесів управління 
соціальним розвитком підприємства торгівлі.
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