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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

науково-практичного сепінару 

«ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ» 

 

м. Тернопіль                                                                                        жовтень 2017 рік 

Узагальнення результатів дискусії з теоретичних та практичних досліджень 

щодо перспектив розвитку соціального бізнесу в умовах інтеграційних перетворень, 

менеджменту інноваційної діяльності, удосконалення організаційно-економічних 

механізмів його становлення дало можливість виробити наступні висновки і 

рекомендації: 

1. Теоретико-методологічні засади розвитку соціального бізнесу організації 

менеджменту інноваційної діяльності в умовах інтеграційних перетворень,свідчить про 

необхідність системного удосконалення підходів до його організації як у державі 

загалом і регіонах та галузях національної економіки зокрема. 

2. Інтеграційні процесм та перетвореня у соціальній сфері, реформування 

вітчизняної інноваційної діяльності підтверджує правомірність застосовувати в Україні 

прогресивного досвіду у цій сфері діяльності із найвищим економічним ефектом. 

3. У зв’язку з вище означеним вважаємо за доцільне рекомендувати 

регіональним органам управління повсякчас сприяти соціальному розвитку за рахунок 

бізнесових важелів, впровадженню досягнень науки і техніки, НТП в рамках реалізації 

відповідних програм в т.ч. розвитку інноваційної діяльності в Україні. 

4. Впровадження економічних механізмів зацікавленості соціального розвитку 

інноваційної діяльності повинні вирішуватися комплексно, виходячи зі специфічних 

особливостей соціального розвитку регіону. Виходячи з цих міркувань, слід створити 

регіональну та центральну ради з розвитку соціальної сфери, рішення якої повинні 

мати в регіонах вагу рішень Уряду.  

5. Розвиток ринкових відносин в Україні на сучасному етапі створює реальні 

передумови для набуття менеджменту інноваційної діяльності  оптимальної 

функціонально-організаційної структури особливо у соціальній сфері.  

6. Установам, підприємствам та організаціям що безпосередньо здійснюють 

управління соціальною  діяльністю, доцільно перейти від прямого адміністрування до  

економічного впливу на управлінські процеси. 

7. Подальша трансформація інноваційних процесів у руках держави дозволить 

перевести їх управління на якісно нову основу – "електронну нервову систему" – та 

здійснить на світових інноваційних ринках ефективну промоцію регіональному 

інноваційному продукту завдяки мережі Інтернет. 

Втілення в життя усіх означених рекомендацій, стратегій та програм розвитку 

соціального бізнесу багато в чому залежить від ініціативи, професіоналізму працівників 

Державної служби та органів місцевого самоврядування, науковців та практиків. 

Запропоновані у дискусіях економічні механізми становлення соціального бізнесу 

менеджменту інноваційної діяльності та шляхи удосконалення методології та 

організації регіонального процесу, практична реалізація висновків і рекомендацій 

створять необхідні умови ефективного господарювання як на рівні регіонів, так і 

інституційних одиниць, що його утворюють на рівні галузей Національної економіки. 
 

Над рекомендаціями працювали:  
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