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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження 

З огляду на розвиток теорій креативного класу, вивчення проблем держав 

загального добробуту та пошуку так званого «третього шляху» між соціалізмом 

та капіталізмом, дослідження соціальних інновацій, як одного з виду інновацій, 

потребує детального дослідження. Виокремлення цього типу інновацій в 

окремий вид є необхідним. Першочергово це обґрунтував ще Римський Клуб у 

1972 році. В книзі «Межі зростання» робоча група Римського Клубу визначила 

соціальні інновації та віднесла їх до окремої категорії. Головна ідея полягала в 

тому, що технічний прогрес є не тільки безсилим, коли залишаються 

невирішеними глобальні проблеми людства, а навіть веде до небажаних 

наслідків.            

  Соціальні інновації розповсюджені по всьому світі, вони включають в 

себе нові стратегії, ідеї, принципи, організації, які ставлять на меті вирішення 

нагальних потреб соціуму, або попередження типових проблем суспільства 

(бідність, адиктивна поведінка, нерівномірність в розподілі капіталу та ін.). 

Протягом більшої частини минулого століття під соціальними інноваціями 

розуміли, частіше всього, соціальні зміни, індустріалізацію та сучасність в 

цілому. Невеликі інновації сприймалися як відображення більш широких 

соціальних змін. Деякий час громадянське суспільство своїм розвитком стало 

неабияким поштовхом для розвитку соціальних інновацій. Велика хвиля 

індустріалізації та урбанізації, що припала на ХІХ ст., супроводжувалася 

стрімким підйомом соціального підприємництва та інновацій: взаємодопомога, 

мікрокредитування, будівельні ощадні каси, профспілки, клуби по інтересам, 

розповсюдження філантропічних настроїв серед бізнес-лідерів, що створюють 

новітні моделі міст та шкіл. У ХІХ ст. та на початку ХХ ст. в Великобританії в 

рамках громадського суспільства виникають перші моделі догляду за дітьми 



6 

 

 

 

 

(Barnardo‘s), спілки з будівництва будинків для всіх (Peabody), спільности з 

питань розвитку (the Edwardian settlements) і соціальної допомоги (Rowntree). 

Досвід модернізації яскраво показав необхідність гармонійної взаємодії 

між його технологічними складовими та, зазвичай,  менш дослідженими 

складовими - інституційними та соціально-ціннісними для успішного 

інноваційного розвитку суспільства.       

 Нові форми організації підприємництва або взагалі нова ідея чи принципи 

діяльності підприємництва можуть  активно впливати на соціум, створюючи та 

змінюючи організації, поширюючи певні ідеї та принципи. Загалом, соціальні 

інновації передбачають певні зміни, в нашому випадку, це зміни соціального 

характеру.  Навіть капіталізм можна розглядати як інновацію, як  нові форми 

організації економічних відносин і розподілу капіталу.     

 Сам термін «інновації» визначають досить вузько, тільки через їх 

технологічний характер. Частіше всього його досліджували в рамках 

економічної або управлінської теорій.  Проте інновації досить широке поняття і 

серед науковців існує необхідність розгляду важливості соціальних інновацій 

на рівні інших видів (технологічні, маркетингові, товарні тощо).  Дана тема як в 

Україні, так і закордоном, досить ґрунтовно не вивчалася. Опосередковано 

деякі матеріали про соціальні інновації можна знайти в роботах таких вчених як 

П. Друкер і М. Янг (60-ті роки ХХ ст.). Вже в 1970-ті даний термін почали 

використовувати французькі науковці : П. Розанвалон, Ж. Аталл та Ж. Фурн‘є. 

Також одним із реформаторів 19 століття, Роберта Оуена вважають 

засновником кооперативного руху, що тим самим сприяло соціальним 

перетворенням.          

 Класичними роботами, пов‘язаними з сутністю та проблемами інновацій 

можна вважати роботи таких вчених: П. Друкер, В. Лапін,  Е. Роджерс, Ю. 

Санто та Й. Шумпетер, яких частково можна розглянути в теоретичному 

розділі. Також є корисною теорія Г. Тарда, що пояснює принципи поширення 
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нових ідей. Починаючи з 1980-х років, у працях, що були присвячені переважно 

технологічним змінам, все більше уваги приділяється соціальним чинникам та 

їх впливу на поширення тих чи інших технологій.   

 Фундаментальних робіт, що стосуються соціальних інновацій та 

соціального підприємництва загалом дуже мало. В своїй роботі я переважно 

користуюся періодичними виданнями іноземних університетів (Стенфордський 

журнал «Соціальні інноваці», видання Оксвордської школи бізнесу) та 

окремими науковими статтями, сайтами різноманітних організацій, що ведуть 

свою діяльність на стику практичної реалізації та академічних досліджень в 

царині соціальних інновацій (Ashoka). Значний внесок в теорію інновацій 

зробили ряд вітчизняних вчений: Г. Азгальдов, В. Лапшов, А. Пригожин, та 

багато інших. Корисними будуть теорії інновацій в поясненні процесів 

поширення, становлення та розвитку інновацій в соціумі (Е. Роджерс, Б. Латур, 

Д. Норт).  Також роботи сучасних закордонних авторів, що активно займаються 

розвитком соціального підприємництва – Дж. Кікал, Г. Діз  та Т. Лайонс.

 Проте саме трактування соціальних інновацій в контексті якісних змін, 

що передбачають вирішення складних соціально-економічних, культурних 

проблем зустрічається рідко. Науковці переважно розглядають інновації в 

якості покращення ефективності підприємства, технологій виробництва або ж 

стратегій економічного розвитку. Тема соціальних наслідків та потенціалу 

зміни поглядів суспільства загалом, шляхом впровадження нових ідей, 

стратегій щодо вирішення, скажімо, бідності, безробіття, екологічної кризи, 

потребує детального вивчення.         

 Саме соціальні інновації є рушійною силою, яка зміщує фокус з 

технічного прогресу, даючи поштовх розвитку людських цінностей, які не 

орієнтовані на збільшення достатку або економічне зростання. Яскравим 

прикладом таких інновацій є соціальне підприємництво. Рушійні зміни в 

соціумі не можуть відбуватися просто так, спочатку мають відбутися певні 
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трансформації в політиці та економіці. Тому через економіку, появою нового 

типу підприємництва, як соціального, якісні зміни можуть мати місце. Такі 

якісні перетворення мають впроваджуватися і підтримуватися не тільки на рівні 

підприємців та організацій, а і на рівні держави. Яким чином це має 

відбуватися, які шляхи поширення соцільних інновації, як підготувати для 

цього всього підґрунтя - важливі питання, що потребують детального розгляду. 

Мета:  З‘ясувати потенціальні можливості соціального підприємництва як 

елемента соціальних інновацій на концептуальному та прикладному рівнях 

(монографічні приклади)  

Завдання: 

1. Узагальнити основні теоретичні підходи до соціальних інновацій та 

соціального підприємництва  

2. Висвітлити способи поширення та наслідки соціальних інновацій 

3. Описати умови для вдалого впровадження соціального підприємництва 

4. Визначити якості соціального підприємця  

5. Навести приклади вдалого соціального підприємництва 

Об‘єкт : соціальні інновації. 

Предмет:  особливості соціального підприємництва як виду соціальних 

інновацій. 

Методи дослідження:  

В роботу використовуються загальнонаукові методи (аналіз, синтез, 

індукцію, дедукцію) при ознайомлені з теоретичними засадами та виробленням 

загальних висновків, що стосуються мною поставлений задач. Також є 

доречним у використанні порівняльний та історичний методи, які 

використовуються до аналізу ключових джерел з означеної теми. Одним з 
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основних методів, що використовується у другому розділі є метод  Сase-study 

(«дослідження випадку»), що по своїй суті  близький до якісних методів 

дослідження. Він обраний за ключовий, адже він дозволяє більш глибоко 

зрозуміти досліджене явище. Вивчаючи можливості соціального 

підприємництва якісний метод буде набагато доречніше ніж кількісний, на 

кшталт опитування. Адже при розгляді «випадку» ми ознайомлюємося з 

історією та особливостями розвитку соціальних підприємств. В рамках даного 

методу будуть використані також усі вищеперераховані методи і case-study як 

основа. Вивчаючи унікальність кожного об‘єкта цей метод дозволяє більш 

глибоку зрозуміти соціальну реальність на справжньому прикладі, виділити 

загальні риси для подальшого узагальнення. Наводячи приклади вдалого 

соціального підприємництва на основі цього методу, я виокремила такі 

інформаційні блоки, як: історія розвитку підприємства, проблемна ситуація, яка 

стала поштовхом для створення такого виду підприємництва, місія соціального 

підприємства, бар‘єри або обмеження, які виникали на шляху розвитку та 

досягнення і вплив на суспільство, що були зроблені цією інновацією, який 

можна оцінити на сьогодні.  

 

Теоретична та практична цінність роботи  

Отримані висновки дають змогу узагальнити поняття соціальних 

інновацій та соціального підприємництва. Не менш важливим є розгляд, яким 

чином соціальні інновації поширюються та які наслідки є можливими. Це дає 

змогу розглядати соціальне підприємництво як вид соціальних інновації, а не 

тільки як підприємницьку діяльність, направлену на максимізацію прибутку. 

Важливим є показати, що соціальні інновації в якості соціального 

підприємництва несуть в собі великий потенціал до соціальних змін. Описати, 

яким має бути соціальний підприємець, яка має бути середа для його успішної 

діяльності. Цінність роботи полягає в тому, що розглядаючи теоретичні 
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доробки, що стосуються інновацій, також досліджуються їх практичні втілення 

та дається їм оцінка, з точки зору соціальної значущості. 

Структура роботи  

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на 

підрозділи, висновків та рекомендацій, списку використаних джерел. Загальний 

обсяг роботи – 115 сторінок (з них 103 сторінки основного тексту). Список 

використаних джерел містить 77 найменувань. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
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1.1.Підходи (концепції) до визначення інновацій та соціальних інновацій 

Зрозуміло, що ви легко помічаєте проблеми, якими сповнений наш 

світ! Так чому б вам не уявити собі рішення, а потім довести 

свою ідею до робочого стану, після чого перетворити її в щось корисне для суспільства? 

Білл Дрейтон,  

засновник організації Ashoka 

 
 

Перш ніж розглянути поняття «соціальні інновації», необхідно визначити 

саме поняття «інновації». Дане поняття використовується відносно недавно в 

науковій літературі і, особливо в соціології. Воно вважається досить важливим, 

а в деяких царинах навіть модним. Деколи в наукових колах термін «інновація» 

можуть плутати з  «новаціями» або ж з «нововведеннями». Таким чином, існує 

проблема трактування інновацій неоднозначно і невизначено. Тому, перш ніж 

визначити, що ж таке інновація взагалі, коротко дамо визначення схожим та 

близьким до неї поняттям.         

 У більшості випадків під новацією розуміється факт чого-небудь нового, 

присутньому у будь-якому явищі, події, предметі (це може бути новий уклад чи 

порядок тощо).  Ряд вчених описують новацію як «документально оформлену 

розробку, засновану на результатах проведених раніше досліджень»[28, С.4]. 

Тобто новацію можна розглядати як первинний результат впровадження нових 

ідей в життя. «Таким чином, будь - які нові характеристики існуючого об'єкта, а 

також поява нового об'єкта, представляють собою новацію»[43].   

 Також слід розібратися з терміном «нововведення», він, в своєму 

сучасному розумінні, на ряду з новацією, може стосуватися різних сфер 

суспільного життя (політичного, культурного, наукового та ін..). В 

найширшому розумінні, під нововведенням розуміється «комплексний, 

завершений, цілеспрямований процес створення, розповсюдження і 

використання новації, орієнтований на задоволення потреб та інтересів людей 

новими засобами, що веде до певних якісних змін станів системи і сприяє 

зростанню її ефективності, підвищенню стабільності та життєздатності»[15].
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 Отже, правильно розуміти під інновацією більш конкретні сталі ознаки 

предмета, а новацію, скоріш як те, за допомогою чого інновація стає реальною: 

«нововведення - це процес (а точніше, сукупність різних процесів), що 

забезпечує «проходження» новації від стану ідеї до отримання результатів 

практичного втілення цієї ідеї»[43]. Тобто такі важливі для розуміння даної 

теми поняття як «новація» і «нововведення» є необхідними етапами для 

успішної реалізації інновацій. Таким чином, спочатку необхідно забезпечивши 

процес зародження ідеї до новації та проаналізувати її вплив: «якщо результат 

нововведення призводить до істотних змін системи, то воно «має право» бути 

визнаним інновацією»[там само].         

 В сучасній літературі можна виокремити три основні підходи до 

визначення інновацій: тільки як процес (Нечаєва О., Ніксон Ф., Твіст Б., 

Смірнова Г, ); тільки як результат певного процесу (Кулагін А., Фатхутдинов 

Р.); третій же підхід, як більш сучасний включив до себе розуміння інновацій і 

як процесу, і як результату.  Тобто розуміти інновації слід як статичний і 

динамічний процес одночасно. Коли ми говоримо про процес, то необхідно 

розуміти його комплексний характер: «який може здійснюватися в економічних 

і соціальних сферах. Він полягає у розробці та використанні ідей, винаходів, з 

метою покращення життєдіяльності людей, повнішого задоволення їх 

потреб»[13, C.83]. Автори такого визначення (Б.Санто, Х.Хартман) 

наголошують на позитивному характері інновацій, що несуть з собою певне 

покращення. Зовсім іншу позицію, по відношенню до характеру інновацій, 

займають ряд вчених (Й. Шумпетер, Ф.Валета, М.Хучек), акцентуючи увагу на 

тому, що інновації не завжди є покращенням чого-небудь, це лише зміни. 

«Даний підхід є більш вузьким, оскільки з точки зору мети створення інновації 

зміна не завжди є кінцевим результатом, а лише засобом її досягнення»[там 

само]; Наразі не існує єдиного визначення інновацій. Якщо звести більшість 
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визначень в сучасних вітчизняних та закордонних словниках, то інновація 

визначається насамперед як: 

- «втілення нових форм організації праці і управління, що охоплює не 

тільки окреме підприємство, а їх сукупність, галузь; [33, C.281] 

-  «кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді 

нового або вдосконаленого продукту чи технологічного процесу, який 

використовується в практичній діяльності або в новому підході до 

соціальних послуг[47, C.53]; 

- новий підхід до виробництва, конструювання та збуту товарів, 

внаслідок чого підприємець або компанія мають перевагу над 

конкурентами;  

- вкладання засобів в економіку з метою зміни техніки та технологій. 

Останні два визначення наводяться в економічних енциклопедіях і для 

соціологічного аналізу занадто вузькі і втратили свою актуальність, тому 

термін «інновація» буде використовуватись надалі в своєму широкому 

значенні, розуміючи під ним і як процес, і як результат.  Загалом інновації в 

зарубіжній традиції пов‘язують з масштабними процесами революційного 

характеру, що мають особливе значення.       

 Щоб зрозуміти суть інновацій достатньо звернутися до іноземного 

походження цього слова, яку трактує Азгальдов: «під інновацією найчастіше 

розуміється (найчастіше - в неявній формі, так би мовити «за замовчуванням») 

не просто нововведення, а таке нововведення, яке пов'язане із здійсненням 

деяких змін (за змістом - достатньо значних, новаторських). Не випадково по 

латині «новатор» - обновителем, тобто людина, що вносить і здійснює нові, 

прогресивні принципи, ідеї, прийоми в якій-небудь області діяльності. 

Аналогічно, по-англійськи «інновації» - вводити нововведення, робити 

нововведення, виробляти зміни. І, взагалі, в англійській мові терміном 
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новатором позначається фірма, що створює нову продукцію, яка застосовує 

нову технологію»[6]. Азгальдов робить висновок, (на основі використання, 

зокрема англійського слова innovation), про те, що інновація відрізняється від 

звичайного нововведення своїми наслідками. Ці наслідки можуть бути як 

науковими проривами, так і цілком революційними нововведеннями.   

 Проте Н. Поліщук акцентує увагу не на «дієвості» та силі впливу 

інновацій, на відміну від нововведення, а на його завершеності:  «інновація — 

це кінцевий результат упровадження нововведення з метою зміни об'єкта 

управління та одержання економічного, соціального, екологічного, науково-

технічного або іншого виду ефекту»[39, C.22]. 

Шумпетер, австрійський економіст, перший, хто використав поняття 

«інновація» в царині економічних наук, але і перший розумів їх більш 

глобально, не тільки в суто технологічному сенсі. Хоча, Шумпетер писав про 

інновації  з точки зору підприємництва як «засіб підприємництва для 

збільшення прибутку»,він вклав перші основи до сучасного розуміння 

інновацій [52, C.169]. Він розумів інновації як певний процес впровадження 

винаходу. Слід зазначити, що він розрізняв поняття «інновацій», «винахід», 

«дослідження і розробки»: «винаходи – це ідеї, що є корисними для 

використання на терені бізнесу, але не обов‘язково дійсно там впроваджуються. 

Дослідження і розробки – це науково-технічна діяльність, що здійснюється і у 

виробництві, і в державних і громадських установах. Інновація – це комерційне 

впровадження нової продукції або нових засобів виробництва»[26, C.193]. Нове 

у розуміння інновацій Шумпетер зробив тим, що описав інновацію не просто як 

нововведення, а як специфічну функцію підприємства, так звану «нову 

комбінацію» [52, C.84]. Автор приводить яскравий приклад – капіталізм, що 

завдячує своєму еволюційному розвитку не війнам, чи революціям, що часто 

впливають на розвиток економіки, проте не є їх першопричинами. Основний 

імпульс розвитку капіталізму, на думку Шумпетера «народжується від нових 
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споживчих благ, нових методів виробництва і транспортування товарів, нових 

ринків і нових форм економічної організації, які створюють капіталістичні 

підприємства»[53]. Тобто Шумпетер пояснював потужність капіталістичної 

системи саме через її інноваційну складову, таким чином, автор акцентував 

увагу на силі інновацій, як не просто на нововведенні, а як певне джерело змін.

 Американський економіст Баумоль, зазначає, що шумпетерівська модель 

повинна бути доповнена аналізом розподілу підприємництва по різним сферам 

діяльності, коли мова йде про класифікацію інновацій, згідно Шумпетеру: 

«1)надання споживачам нового товару або товару з новими якостями; 2) 

впровадження нових виробничих методів; 3) відкриття нових ринків;  4) 

завоювання нових джерел сировини чи напівфабрикатів; 5) створення нових 

організаційних структур» [8].      

 Міждисциплінарний характер дослідження інновацій, перш за все, 

завдячує, як зазначалося вище, всеохоплюючому характеру інновацій. Існують 

численні критерії класифікацій інновацій. Розгляд існуючих класифікацій 

інновацій дає всебічну оцінку різних видів інновацій та відносить їх до 

конкретного типу підприємницької діяльності, а також визначає рівень впливу 

інноваційного процесу на просування того чи іншого товару. Щоб зрозуміти 

яку роль відіграють соціальні інновації, розглянемо коротко які ж бувають 

різновиди інновацій.          

 Цікавою є класифікація К. Фрімена, який пропонує розділити інновації на 

нововведення-продукт та нововведення-процеси: «за допомогою продуктових 

інновацій отримують принципово нові соціально корисні продукти із 

застосуванням нових матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих. На відміну 

від продуктових, процесні інновації характеризуються новими методами 

організації виробництва (нові технології)»[14, C.4]. Російський вчений В. 

Биковський класифікував інновації за таким ознаками: «по типу новизни для 

ринку інновації діляться на:  нові для галузі у світі;  нові для галузі в країні; 
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нові для даного підприємства (групи підприємств). За джерелом:  інновації, 

спричинені розвитком науки і техніки;  інновації, викликані потребами 

виробництва;  інновації, викликані потребами ринку. За місцем в системі: 

інновації на вході підприємства (зміни у виборі і використанні сировини, 

матеріалів, обладнання й устаткування, інформації та ін.);  інновації на виході 

підприємства (вироби, послуги, технології, інформація);  інновації системної 

структури підприємства (управлінської, виробничої, технологічної). В 

залежності від глибини змін, що вносяться:  радикальні (базисні) інновації; 

поліпшуючі; модифікаційні (приватні) інновації»[29]. Отож, за цією 

класифікацією соціальні інновації можуть належати до будь-яких вище 

перерахованих видів, адже безпосередньо чи опосередковано можуть 

стосуватися як і виробничої сфери, так і бути радикальними, чи поліпшуючими 

тощо.             

 Досить змістовно виявилась класифікація А. Пригожина: «1. За 

поширеністю: одиничні; дифузні. 2. За місцем у виробничому циклі: сировинні; 

забезпечуючи (зв'язуючі); продуктові.3. За наступністю: заміщаючі; 

скасовуючі; поворотні; відкриваючі; ретроінновації.4. За охопленням: локальні; 

системні; стратегічні. За інноваційним потенціалом і ступенем новизни: 

радикальні; комбінаторні; вдосконалюючи»[14]. Також є популярною 

класифікація інновацій за сферою застосування: організаційні, маркетингові, 

продуктові та ін. Такі численні критерії за якими можна класифікувати 

інновації говорять про їх комплексність, всеохоплюваність у своєму 

використанні.            

 Є. Кучко, провівши порівняльний аналіз підходів до класифікації 

інновацій, диференціює всі вищезгадані типи на два основних класи: «ті, що 

відносяться до матеріальної і до нематеріальної сфер. Перші включають в себе 

техніко-технологічні інновації, а другі – соціальні, в широкому сенсі слова 

(економічні, інформаційні, культурні, управлінські, педагогічні, політичні та 
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ін.)» [25, C.68].  Автор робить висновок, що перші впливають безпосередньо на 

інноваційний процес, нематеріальні інновації, в той же час – опосередковано. 

Це пов‘язано з тим, що перший тип інновацій пов'язаний з розробками і 

дослідами в природничих науках, другий же вид зумовлений розвитком 

гуманітарних наук. Говорячи про різноманітні підходи до побудови 

класифікаційно-видових матриць, Кучко робить висновок, що основним 

критерієм є поділ на сфери здійснення інновацій. «Саме по цьому критерію 

здійснюється диференціація інновацій на концептуальні, наукові, техніко-

технологічні, економічні, організаційно-управлінські, інформаційні та 

соціальні»[там само].        

 Соціальні інновації, як специфічний вид інновації можуть утворитися як 

одинично, так і дифузно (згідно класифікації Пригожина), також вони можуть 

бути як локальними так і стратегічними. Наведені вище класифікації дають 

змогу побачити багатогранний характер інновації, їх можливості використання 

та  багатозадачніст. Також,  попри численні визначення інновацій існують 

теорії інновацій, що пояснюють це явище та детально характеризують 

інноваційних процес. На даний час одні з найрозповсюдженішими теоріями 

можна назвати інституційні теорії (Д.Норт), акторно-мережева теорія (Б. 

Латур), теорія дифізії інновацій (Е.Роджерс), еволюційна теорія інновацій (Дж. 

Модельскі). Останніх дві частково будуть розглядатися у зв‘язку з поясненням 

процесу зародження, поширення, та становлення соціальних інновацій.  

 У зв‘язку з формуванням в світовій економіці ринку нововведень для 

необхідної координації по збору та аналізу даних, що стосуються науки та 

інновації, а також з метою вироблення єдиних міжнародних стандартів, що 

визначають інновації, була створена Група національних експертів Організації 

економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), яка розробила  Керівництво 

Фраскаті («Стандартна практика для обстеження досліджень і 

експериментальних розробок»), прийняте у м Фраскаті (Італія) в 1963р. Таким 
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чином, відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається як 

кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді 

нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або 

удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній 

діяльності, або в новому підході до соціальних послуг [50].   

 Історично склалося так, що терміном «інновація» спочатку позначали 

певні нововведення або ж удосконалення в царині техніки. Таке ж розуміння 

інновацій в більшості вчених в значній мірі збереглося в наш час. Останнім 

часом з‘являються статті, періодичні видання, присвячені новому осягненню 

поняття інновацій, зокрема не оминаючи перспективу інновацій щодо 

соціальних перетворень. Соціальні інновації, як окремий тип інновацій має 

свою специфіку.            

 В науковій думці немає однозначного визначення соціальних інновацій. 

Прийнято вважати, що існують три напрямки визначення цього поняття. Ці 

напрямки детально описав Л.В. Бойко-Бойчук[10]. Серед усіх вищенаведених 

визначеннях є те, що всіх їх об‘єднує, і це – реалізація соціально важливих 

потреб. Тобто впроваджуючи соціальні інновації, інноватор не ставить на меті 

збільшити свій прибуток, його ціль – мінімізувати або ж повністю позбутися 

тих чи інших проблем в суспільстві. Це і відрізняє соціальні інновації від 

бізнес-інновацій, які як правило, формуються з метою максимізувати свій 

прибуток і зосереджуються в рамках конкретних організацій. Є, звичайно, 

приклади, коли, наприклад, дистанційне навчання, як особлива форма 

навчання, було започатковане громадськими організаціями, але потім набуло 

комерційного характеру. Або навпаки, коли розвинутий бізнес відкриває 

можливості для роботи інвалідам, створюючи нові підходи до надання 

допомоги такій групі населення[65].       

 Тому не слід розглядати соціальні інновації як щось, що протиставляється 

інноваціям у бізнесі або техніці, такий вид як соціальні інновації може 



19 

 

 

 

 

слугувати як і наслідком, так і причиною технічних інновацій. Бойко-Бойчук 

виокремлює підходи до визначень соціальних інновацій на три тісно пов‘язаних 

між собою групи. До першої групи вчених належать ті, які визначають 

інновацій, перш за все як певні ідеї, концепції, стратегії, що стосуються 

покращень важливих потреб соціуму. Це можуть бути нові ідеї в організації 

навчально-виховного процесу або ж конкретні стратегії розвитку громадського 

мовлення тощо. Визначення російського вченого Ю. Яковця можна віднести до 

першої групи тлумачень соціальних інновацій: «внесення у різноманітні види 

людської діяльності нових елементів (видів, способів), що підвищують 

результативність цієї діяльності»[10, C.95]. Прикладом в контексті такого 

визначення можуть бути нові організаційні форми громадських рухів, нові 

форми соціального забезпечення вразливих верств населення, якщо ми 

говоримо саме про соціальну сферу.        

 До другої групи Бойко-Бойчук безпосередньо відносить підходи до 

соціальних інновацій, які трактують це як процес здійснення змін, що пов‘язані 

з прийняттям та впровадженням важливих рішень.  Гарним прикладом такого 

трактування, на думку вченого, є визначення «Стенфордського вісника 

соціальних інновацій»: «процес віднаходження, забезпечення підтримки і 

впровадження оригінальних рішень для соціальних потреб і проблем»[там 

само]. Згодом видання доповнює це визначення наголошуючи, що це можуть 

бути нестандартні, але життєздатні рішення соціальних проблем, що є більш 

ефективними та доцільними. [10]. У звіті популярної британської дослідницької 

організації NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts) 

також робиться акцент на динамічній характеристиці соціальних інновацій. 

Вони розуміються як «розвиток і впровадження нових ідей (продукції, послуг і 

моделей), які відповідають соціальним потребам. Йдеться про те, що соціальні 

інновації: а) можуть бути визначені і потенційно поширені поза їх початковим 

контекстом; б) здійснюються скоріше організаціями, ніж індивідами; в) 
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відповідають соціальним потребам (як протилежність — тільки персональним 

потребам і попиту)»[66, C. 9].         

 Третя група визначень соціальних інновацій розглядає їх, скоріше, в 

площині соціального біхевіоризму, акцентуючи увагу на потенційній 

можливості соціальних інновацій змінювати поведінку особистості. Тобто 

соціальні інновації не перестають розглядатися як певні ідеї, принципи та 

процеси впровадження чогось нового в соціальній сфері, тут підкреслюється 

трансформуючи роль людської поведінки під впливом цих процесів.  І цим 

інноваційним процесам, безпосередньо завдячує зміна поведінки людей, як 

основна умова соціальної інновації.  Так, Міжнародний форум соціальних 

інновацій (Forum International de l'Innovation Sociale) визначає соціальні 

інновації «у сенсі суспільної поведінки — чи то індивідуальної, чи то 

професійної. Термін фокусується на здатності трансформації ролей, а тому на 

здатності вплинути на трансформацію суспільних інституцій»[10, C.96]. Бойко-

Бойчук також згадує про російського вченого І.Москальова, який розуміє під 

інноваційними процесами трансформацію у соціальних структурах, які 

призводять до зміни функціонування соціальної системи. Таким чином, 

розглядаючи соціальні інновації у такій площині, треба замислитися над 

когнітивними складовими соціальних інновацій та  їх силі змінювати установки 

та мотивацію людей.  В рамках третього підхожу можна зробити висновок за 

Москальовим, що соціальні інноваційні процеси — це зміни, що мають місце у 

складних системах, які можуть бути викликані як внаслідок  зовнішніх джерел, 

так і внутрішніми механізмами свого розвитку [32].      

 Оксфордська школа бізнесу в своєму виданні «Соціальні інновації: 

визначення, значення та поширення» цілком вичерпно пропонує визначення 

поняття соціальні інновації, наводячи численні приклади, обґрунтовуючи стадії 

та поле поширення інновацій, не забуваючи про значення інноваторів та роль 

«соціального» в даному понятті. У виданні наводиться таке визначення: 
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«діяльність та послуги інноваційного характеру, які мотивовані потребами 

соціуму і переважно виникають і розповсюджуються через організації, які 

виконують основні завдання соціального спрямування»[67, C.8].   

 Сьогодні більшість наукових пояснень  соціальних інновацій, як правило, 

відносяться до однієї з трьох основних площин, в рамках яких розуміються та 

пояснюються зміни, що відбуваються внаслідок соціальних інновацій: фізичні 

особи, рухи та організації [67, C.13] .      

 Визначення такого характеру служать відправною точкою (а надмірно 

точні визначення, як правило, обмежують розуміння цього поняття). Існує 

також багато випадків, що виходять за межі традиційного розуміння соціальних 

інновацій [67, C.14]. Як, наприклад, моделі дистанційного навчання, які 

спочатку проклали свій шлях в соціальних організаціях, але згодом відійшли до 

царини бізнесу. Також, першочергово, підприємства для підвищення прибутку 

створили нові підходи для надання допомоги інвалідам в процесі їх трудової 

діяльності, таким чином, створивши соціальні інновації. Розуміння, того, що 

дефініція «соціальні інновації» має ряд перехресних значень дає змогу зробити 

висновки, що соціальні інновації:  

1) можуть бути пов‘язані з інноваційними соціальними процесами, такими 

як методи і  технології джерел відкритого доступу; 

2) асоціюються з такими соціально орієнтованими новаціями як 

мікрокредити та дистанційне навчання;  

3) можуть мати місце в державному, комерційному, некомерційних і 

громадських секторах а також в сферах взаємодії між ними (велику увагу 

вчені приділяють дослідженню ефективної взаємодії між секторами, 

націленого на соціальні перетворення)[16].    

Зрозуміти інновацію як складний технологічний процес нововведення, що 

веде до революційних змін на виробництві може кожен, проте, зрозуміти 
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інноваційну роль певних соціальних новацій, що ведуть до складних 

перетворень досить складно. Адже соціальні інновація досить специфічна і 

непередбачувана в своїх наслідках складова суспільних змін, але загалом, є 

дієвим механізмом, де і далі це буде розкрито більш детально.  Проблематика 

інновацій як предмету вивчення науковців має також включати, не тільки 

соціальні інновації, як нові перспективні шляхи розвитку суспільства, а 

також і соціальні наслідки від будь-яких типів інновацій взагалі. 

 

1.2. Соціальні інновації в сучасному дискурсі (поширення та наслідки) 

На прикладі капіталістичної економіки Шумпетер показав характер 

інновацій та специфіку їх виникнення. Дію інновацій він назвав «творчим 

руйнуванням». Дана думка може бути розглянута не тільки в контексті 

інновацій в царині економіки, а також в їх соціальному полі. Відкриття нових 

ринків, розвиток економічної організації, постійно революціонізує . «Але весь 

процес в цілому дійсно неперервний, тобто в кожен даний момент відбувається 

або революція, або засвоєння її результатів. Обидві ці фази, разом узяті, 

утворюють так званий економічний цикл економічну структуру зсередини, 

руйнуючи стару структуру і створюючи нову»[53]. Таким чином, інноваційний 

процес, по Шумпетеру, згідно економічного прикладу, передбачає руйнування 

застарілих схем та зв‘язків, створюючи більш продуктивні та прогресуючи 

моделі. Тобто інновація впроваджуючись, несе за собою певну революційну 

хвилю, перш ніж соціум засвоїть результати інноваційної діяльності.   

 Існує чимала кількість наукових підходів, які пояснюють інновації, 

роблячи акцент на економічних, соціальних та інших наслідках і 

закономірностях. Характерною особливістю соціальних інновацій є поліпшення 

якості життя суспільства (вдома, на роботі, в соціальному і природному 
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середовищі), а також інвестиції в людину. З погляду виконання та реалізації 

соціальних інновацій можна говорити про їх конкретні особливості, такі як: 

• процедурний характер змін  ; 

• поліпшення сталого характеру;  

• учасники, що характеризуються про-суспільними відносинами, готовністю до 

співпраці та довіри [69, C.14].        

 Через те, що ми розглядаємо інновацій в їх соціальній площині, буде 

доцільніше розглянути особливості зародження, поширення на наслідки 

інновацій через призму нижче наведених теорій. Так як запропоновані 

концепції вважаються класичними та більш повно описують ці процеси. Для 

розкриття сутності поширення інновацій доцільно розглянути концепцію 

дифузії інновацій.         

 Основоположником даної теорії вважається Е. Роджерс. Перш ніж 

детально ознайомитися з його теорію, буде правильнішим згадати ще одного 

вченого – Габріеля Тарда, якого по праву вважають передвісником досліджень 

дифузії інновацій та акторно-мережевої теорії. За Тардом, суспільство – це  

наслідування, адже тільки завдяки наслідуванню суспільство зберігає свою 

цілісність. Зміни, що мають місце в суспільстві пов‘язані з виникненням і 

розповсюдженням винаходів, і як наслідок  зі зміною орієнтирів для 

подальшого наслідування. Помічаючи в еволюційному розвитку народів схожі 

риси, джерелом еволюції по Тарду є наукові відкриття та промислові винаходи, 

які утворюють собою цілу систему. Визначаючи фактори соціальних змін, 

вчений відкидає думку про роль індивідуальних вчинків, як факторів 

соціальних змін. На його думку головний фактор соціальних змін – великі ідеї, 

які він називав винаходи або відкриття: «Під цими двома термінами я розумію 

всяке нововведення або всяке подальше поліпшення, що передбачає 

нововведення у всякого роду соціальних явищах: у мові, релігії, політиці,  

праві, промисловості, мистецтві»[35, C.300].       
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 Всі великі ідеї набувають своєї соціальної значимості завдяки механізму 

наслідування. Можна сказати, що Тард називає все «соціальне» тим, що зазнало 

ефекту наслідування. Тому аналіз соціальних явищ, на думку вченого, треба 

проводити на макрорівні. Автор виокремив дві основні причини 

розповсюдження нововведення (винаходу) – логічні та сверхлогічні. «До 

логічних причин, або логічним законам наслідування, він відносить 

безпосередньо пов'язані з утриманням нововведення. Логічні закони 

пояснюють, чому одні нововведення розповсюджуються, а інші - ні, наскільки 

усвідомлена потреба в нововведенні і наскільки воно сумісне з існуючими 

знаннями і уявленнями»[35, C.302]. Суть іншого виду причин полягає в тому, 

що нововведення, які тільки-но починають поширюватись, знаходяться вище в 

соціальній ієрархії, будуть прийняті всіма з більшою ймовірністю, ніж ті, що 

з'явилися в середовищі, що посідає місце нижче в соціальній ієрархії. Вчений 

також зазначив, «що соціальна дистанція має значення для поширення 

нововведення: наслідувати з більшою ймовірністю будуть того, хто 

знаходиться ближче з займаючих більш високе положення»[35, C.303]. Дане 

теоретизування є досить цінним, адже пояснює чому інновації зароджуються в 

одному місці і розповсюджуються іншими індивідами набагато далі.   

 З появою роботи Роджерса «Дифузія інновацій» (1962) була 

запропонована загальна модель дифузії інновацій. Більшість узагальнень, 

зроблених Роджерсом, узгоджуються з теорією наслідування. «Наслідування» 

Тарда відповідає сучасному поняттю «освоєння інновації»[35, C.310]. Багато 

положень, що були висунуті  Тардом скоріше інтуїтивно, пізніше знайшли своє 

підтвердження в емпіричних дослідженнях. Процес поширення нововведень, 

описуваний Тардом з використанням різних прикладів, будучи зображений 

графічно, відповідає S-подібної кривої, що узгоджується з сучасними 

уявленнями про протікання процесу дифузії інновацій.  При цьому Тард 

підкреслював значимість комунікації в процесі поширення інновації, про 
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важливість соціальної ієрархії та місце, де певна інновація зароджується. Цю 

тезу далі розвинув Роджерс, класифікувавши суб‘єктів інновацій в процесі їх 

поширення. Таким чином, згідно з Тардом, розповсюдження нововведення є 

соціальним процесом і не є важливим про який тип інновації ми маємо на увазі. 

 Повертаючись до  Роджерса, заслуговує на увагу графік, що зображує 

прийняття інновацій в суспільстві як  криву нормального розподілу, розділену 

на п'ять сегментів. Кожен сегмент має свою назву і характеристики, залежно від 

схильності сприймати інновації в соціумі (рис.1). На думку Роджерса, 

розвиваючої силою дифузії інновацій є взаємозв'язок між різноманітними 

групами. Згідно автору, «новатори - це близько 2, 5% населення, ранні  

Рис.2 Зображення S-подібної кривої фаз життя інноваційного продукту і 

поєднанням  різних груп споживачів (матеріал підготував ілюстратор Том 

Фішбурном) 
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послідовники - 13, 5%, на частку ранньої більшості і пізнього більшості 

доводиться по 34%, останні 16% - це відстаючі (консерватори)» [30, C.97]. 

Будь-яка інновація в суспільстві в процесі свого пошрення переживає певні 

фази свого розвиктку: фазу впровадження, росту, зрілості. Перша фаза є 

найбільш невизначеною, на другій же фазі збільшується аудиторія споживачів. 

«При настанні фази зрілості обсяги реалізації не збільшуються. Це пов'язано з 

максимально можливим охопленням цільової аудиторії, а також з моральним 

старінням блага»[31]. Попри ці фази розвитку інновацій, має місце і сама 

швидкість їх поширення, що також залежить від певного набору факторів, яких 

виділив вчений:   

1) Відносні переваги інновації - ступінь володіння більш високими перевагами, 

яку має у своєму розпорядженні інновація перед іншими (часто аналогічними) 

видами продукції, часто виявляється в економічних чи соціальних категоріях 

(прибутковість, економічність, зниження рівня забруднення, шуму, затрат 

ручної праці і т .п.). 

2) Сумісність інновації - ступінь придатності інновації наявної системи 

цінностей (визначається культурними нормами соціальної системи), минулого 

досвіду і потребам реципієнта. 

3) Складність інновації - ступінь легкості для розуміння, застосування або 

звикання до інновації; годиться, що складність інновації негативно пов'язана з її 

сприйняттям. 

4) Простота апробації інновації - можливість перевірки інновації у вузьких 

масштабах. У деяких випадках цю характеристику інновації прирівнюють з 

етапністю, можливість освоєння інновацій по частинам.  

5) Комунікативність інновації - можливість поширення інновації між іншими 

реципієнтами [31]. Тобто наявність тих чи інших факторів прискорює механізм 

дифузії інновації. Дана теорія є корисною, адже вона показує від яких саме 
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атрибутів залежить ефективність розповсюдження інновацій, яка частина 

людей буде «сприймати» інновації. Очевидно, що треба зосереджуватися саме 

на соціальному аспекті, тобто на можливості поширення інновацій серед різних 

груп, якщо ми говоримо про соціальну інновацію, адже вона в більшій мірі 

залежить від зміни орієнтирів та установок індивідів. Наприклад, на  думку 

Шамотової швидкість поширення інновації залежить від таких трьох факторів 

як: спосіб передачі інформації; форма прийняття рішення; властивості 

соціальної системи; властивості самого нововведення. Більшість факторів 

згідно цієї думки зосереджуються саме на соціальних аспектах [51].  

 Соціальні інновації, як і будь-який процес джерела виникнення та 

поступові стадії розвитку та трансформацій. У більш загальному плані можна 

навести декілька стадій розвитку будь-якої інновації в суспільстві. Процес 

створення соціальних інновацій, як правило, складається з декількох етапів:  

1) Визначення потреби (Prompts) визнання необхідності впровадження 

соціальних інновацій 

2) Генерувати ідеї (Proposals). Розвиток ідей, відповідних ідентифікованим 

раніше потребам 

3) Перевірка інновацій в практиці (Prototyping). Експериментальне 

впровадження інновацій та впровадження можливих покращень. 

4) Підтримання інновацій (Sustaining). Широке впровадження інновацій, які 

виявилися досить ефективною (наприклад: розробка бізнес-моделі, яка 

забезпечать його фінансовий успіх). 

5) Поширення інновацій (Scaling). Збільшення охоплення і впливу інновацій 

(наприклад: ліцензування або франшизи). 

6) Виклик зміни в системі (Systemic change). Останній етап представляє 

собою головну мету соціальних інновацій - міцні соціальні зміни[69, 

C.14]. 
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Як вже було визначено вище, соціальні інновації — досить широке 

поняття, яке охоплює і природно-історичні зміни, що в певній мірі руйнують 

традицію і відкривають шлях новим ідеям, і проектну діяльність суб‘єктів 

управління, які продукують нові структури і цілі. «Соціальні інновації є одним 

з основних генераторів соціально зумовленого розвитку. Крім того, саме вони 

формують інноваційне середовище, що сприяє технологічним інноваціям, 

забезпечує їх дифузію, підвищення ефективності використання, зменшення 

інноваційних витрат та негативних побічних ефектів» [34, C.64].

 Розповсюдження соціальних інновацій потребує детального розуміння, 

адже це дає змогу більш глибоко осягнути наслідки соціальних змін тих чи 

інших інновацій, якого б характеру вони б не були. «Соціальні інновації 

охоплюють три шари суспільного устрою: соціально-економічні інститути, 

соціальну структуру та соціокультурні характеристики суспільства — найбільш 

глибинний шар і тому стратегічний об‘єкт інноваційної діяльності — структуру 

цінностей, потреб, мотивацій, норм та моделей повсякденної поведінки»[34,  

C.61]. Саме останній шар суспільного устрою найбільш складно піддається 

вивченню та прогнозування через свою глибинну сутність, адже зміни, що 

відбуваються в ньому майже не піддаються управлінню, але влив цього 

елемента прямо впливає як на суб‘єктів, так і на об‘єктів інноваційних змін. В 

цьому випадку соціальні інновації можуть не привести до бажаних результатів, 

при умови що вони не спиралися на поведінкові зміни суб‘єктів макрорівня. 

Можлива також і інша ситуація, коли впровадження інноваційних практик не 

супроводжується одночасною зміною відповідних інституційних форм.  В обох 

випадках, на думку автора [34], виникають так звані інституційні розриви, 

результатами яких стають різноманітні непередбачувані наслідки, такі як 

погіршення умов людської діяльності, внаслідок деінституціоналізації, так і 

витіснення формальних інститутів неформальними або імітацією інновацій – 

заміщення простою адаптацією, яка не є ефективною.   
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Якщо досліджувати яким чином проходить інновація свої перші стадії та 

як вона згодом стає звичайною практикою, а іноді не проживає і стадії 

адаптації, слід розглянути більш змістовно два ключових процеси. Дифузія та 

інституціоналізація мають першорядне соціологічне значення, ці два процеси 

розгортаються на перетинах відносин і структур, а також збережень 

і змін в суспільстві. А. Дженетт та Дж.Стефан [62] в процесі соціологічнго 

аналізу дифузії та інституоналізації розглядають такі поняття, які є і процесом і 

результатом в таких площинах трьох масштабів: об'єкти, які протікають чи 

закріплюються; суб'єкти, які піддаються впливу або впливають безпосередньо 

на процес; і соціальні параметри, через які інновації здійснюють свою подорож.

 Однією з концептуальних проблематик сучасної соціології є різниця між 

дифузією і інституоналізацією. Багато речей поширюються, часто як лісова 

пожежа, проте ніколи не піддаються інституціоналізації. На противагу цьому, 

існують процедури, які завдячуючи  інституціоналізації залишаються 

законними чи такими, що закріплені сильними переконаннями, але широко вже 

не використовується. Головний характер розвитку цих процесів, а також їх 

відмінність можна представити в ( таб.1) : 

Таблиця.1 Порівняльна матриця дифузії та інституціоналізації [62 , C.29] 

 Інституціоналізація 

 Ні Так 

 

 

 

Дифузія 

Так 

 

Всюдисуща, але 

не прийнятна 

Широко 

розповсюджена, 

загальноприйнятна,  

доречна (appropriate)  

Ні 

 

Незвична і 

недоречна 

Прийнятна, але не 

поширена 
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Автори цитують Роджерса, щоб підкреслити значення звертати увагу на 

інновації в аналізі дифузії «інновація так само ефективна, як характеристика, 

якою мають володіти організми»… «це хороше слово для сучасного 

суспільства, таке як ―материнство‖ або ―патріотизм‖» [62, C.30].   

 Ряд вчених проаналізували дебати міждисциплінарного партнерства, що  

мало поєднувати  бухгалтерські та юридичні послуги, як нова організаційна 

структура. Це нововведення не адаптувалося в суспільстві, значною мірою 

тому, що форма партнерство не сприймалася як досить суверенна або 

професіональна. Це також спричинили властиві юридичні зіткнення між 

адвокатами та аудиторами. У цьому випадку, суперництво і суперечка привели 

до торжества однієї структури над іншою.  В іншому прикладі, славнозвісні 

«золоті парашути» для керівників великих недієздатних  

банків в даний час розглядається в якості ганебного вчинку з точки зору 

широкої громадськості. Проте існує практика переносити державні кошти 

тільки в кредитоспроможні банках. Таким чином, багато практик є 

розповсюдженими, одначе, не розглядаються в якості законних.  

Далі наголошується, що схожі інноваційні практики можуть 

спровокувати дуже протилежне сприйняття, в залежності від обставин. 

Наприклад, косметична хірургія стала поширена у багатьох країнах, але 

планова хірургія для підлітків, або її повторне використання дорослими, 

виглядає недоречним чи дивним. Косметична хірургія для жертв опіків 

не викликала таких сумнівів. Ці приклади показують, що у соціологів не 

вистачає чіткого розуміння про те, коли нові практики можуть стати 

інституційно прийнятим, не стаючи звичайною справою для індивідів [62, С.27-

30].            

 Автори статті, аналізуючи роль розповсюдження інноваційних практик, 

зазначають, що більшість досліджень дифузії спираються на образи соціального 
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впливу та наслідування. Ранні роботи в областях, що вивчають підкреслюють 

канали, через які вперше було повідомлено про інновацію, розмежовують 

трансляцію versus контактні джерел впливу. У першому випадку інформація 

передається через засоби масової інформації, надаючи об'єкту бажаних або 

знайомих рис; в другому випадку, впливають міжособистісні канали. В умовах 

змін, прийнята практика може призвести до зовнішніх сигналів, таких як 

екологічні заходи, прямі стимули, або зміни в законодавстві. Одним з недоліків 

контакту трансляції є відмінність в тому, що численні форми громадського 

впливу відбуваються через посередництво та взаємодію з людьми, які не є 

частиною впливової меншості [62, С.31]. «Лідери думок» мобулізовані 

міжособистісними відносинами, такими як peer-групи (Катц, Лазерсфельд). 

Вплив зовнішньої комунікації та інформації, на думку Роджерса, надає людям 

більш-менш космополітичної здатності володіти соціальним впливом. Інша 

група розглядається «superspreaders», яка досягає великої кількості 

послідовників або через соціальних зв'язків або, маючи хоча б опосередковане 

відношення до певної групи. З цієї точки зору, ЗМІ та комунікативний вплив 

опосередкований через суб‘єкта, що має прямий доступ до інформації, це 

підкреслює той факт, що знання доступні не всім на такому ж самому рівні чи 

впродовж того самого проміжку часу. Будь диференціальні ролі в процесі 

дифузії залежать від положення актора в соціальній системі, соціального 

статусу, або прямого контакту, наслідування інноваціям краще розуміти як 

гетерогенний процес, що тягне за собою внутрішні і зовнішні джерела впливу, 

тобто, характеризуючи населенням, через яке відбувається поширення, а також 

соціальне оточенням, що охоплює цей процес. [62, C.31-32].  

Особливість інноваційних змін, їх прийняття чи відторгнення досить 

вичерпно описав представник інституційної теорії інновацій  - Дуглас Норт. 

Згідно його концепції шлях розвитку суспільства визначає інституційний вимір. 

Дана теорія корисна тим, що відображає шлях розвитку інновацій, адже минуле 
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має значення на існуючий вже сформований склад речей. Саме через вивчення 

інститутів вчений показав за якими причинами деякі нововведення можуть бути 

прийнятті, а деякі, навпаки, можуть призвести до непередбачуваних наслідків. 

«Інститути для нього – це правила гри в суспільстві, обмеження, які вигадані 

людьми, для того щоб спрямувати людську діяльність у певному напрямку. 

Таким чином, вони структурують основні стимули в процесі обміну між 

людьми – політичного, економічного та соціального»[54]. Інститути, таким 

чином, встановлюючи постійну, проте не завжди ефективну структуру 

людської взаємодії, зменшують її невизначеність загалом. Автор стверджує, що 

попри стабільність інститутів, вони здатні поступово змінюватися, тобто 

змінювати варіанти виборів, які нам доступні. «Ці культурні обмеження не 

просто пов‘язують минуле з майбутнім, але й дають нам ключ до пояснення 

історичних змін» [там само]. В процесі свого розвитку інституційний шлях 

формується завдяки двом механізмам: замиканню, «яке виникає внаслідок 

симбіозного взаємозв‘язку між інститутами та організаціями, які розвиваються 

під впливом структури стимулів, створених інституціями» та «процесу 

позитивного зворотного зв‘язку за допомогою якого люди усвідомлюють свої 

можливості, реагують на зміни у сукупності можливостей»[там само]. Таким 

чином, формується ситуація де елемент поєднується з правилом прийняття 

рішення, який пов'язаний з теперішніми можливостями попереднього 

результату. Таким чином, минуле кожного інституту має надзвичайне значення, 

адже незначні події які відбуваються та схеми які приймаються в цей час 

формують визначений шлях, який робить можливим чи неможливим майбутні 

зміни.  

Як зазначали ряд вчених (Тард, Роджер, Латур) поширення інновацій є 

соціальним процесом, що можна перенести на мікрорівень, де і відбуваються 

головні моменти (комунікація між суб‘єктами і об‘єктами інновацій, 

наслідування винаходів чи ідей тощо). Тому цілком логічно розглянути яким 
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чином поширюються соціальні інновації на прикладі соціального 

підприємництва.          

 Досить змістовною в описанні способів реалізації соціального 

підприємництва виявилося періодичне видання «Cтенфордський огляд 

соціальних інновацій» стенфордської школи бізнесу. Автори пояснюють яким 

чином такі, спочатку локальні соціальні інновації, переходять в більш широкий 

масштаб і набувають вигідного характеру як для «споживачів» інновацій, так і 

для їх «авторів».  В даному випадку наводиться цитата політичного експерту 

Лісбет Шор, яка зазначає: «До цього часу, ми навчилися створювати невеликі 

винятки, які можуть змінити життя сотні людей. Проте, ми не навчилися 

створювати такі винятки, які б змогли змінити життя мільйонів.  Якщо ми 

серйозно підходимо до вирішення соціальних проблем у більш широких 

масштабах, то ми маємо розробити набагато ефективніші засоби для вирішення 

цієї проблеми» [56, C.26].  Автор зазначає, що всі ті соціальні підприємці, або 

люди які займаються соціальної політикою тощо, мають дослідити саме 

механізми поширення інновацій. Там же і наводяться так звані три форми 

поширення соціальних інновацій. Наприклад одні нововведення поширюються 

в якості організаційної моделі, яка мобілізує багато людей та ресурсів задля 

досягнення спільної мети. Інші інновації можуть поширюватися у вигляді 

специфічного інтегрованого набору дій – програми, яка також створена для 

певної мети. І, нарешті останні інновації поширюються у формі певних 

принципів та ідей або генеральних орієнтирів та цінностей, які вказують шляхи 

та методи досягнення цілей. «Ці форми пов‘язані між собою і на практиці їх 

відмінності часто розмиті. Організаційна модель зазвичай включає в себе деякі 

програмні ідеї. Програми зазвичай реалізуються організаціями, часто 

вимагаючи деякі організаційні зміни для їх ефективного впровадження. І 

більшість принципів впливають на те, яким чином  організації або програми, 

будуть застосовані. Тим не менш, соціальні підприємці як правило, роблять 
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вибір, у якій формі реалізувати інновацію, поширюючи її на нових місцях, і їх 

вибір як правило, потрапляє в одну з цих категорій»[56, C.28]. Далі наводяться 

приклади таких форм:  

1) організація, що була створена Фредеріком Гоффомв Клівленді в 1914 

році. Її можна розглядати як альтернативу приватному благодійному 

фонду. Він створив благодійного посередника, кошти якого складалися з 

коштів індивідуальних донорів, а також контролювалися місцевими 

радами та йшли саме на благодійництво місцевого рівня. Такий  тип 

самоврядування характеризується автономію та самостійною адаптацією. 

Таким чином, Гофф застосував модель, яка стала прикладом для сотні 

фондів місцевих громад, які існують сьогодні як варіації його 

оригінальної моделі. 

2) «Навчальний табір для новоспечених татусів» (Program Boot Camp for 

New Dads (BCND)) є хорошим прикладом розповсюдження інновації у 

формі програми. Був започаткований в 199 році в Каліфорнії в одній із 

лікарень, задля навчання та підготовки до батьківства. Як наслідок дана 

програма зацікавила ЗМІ і з‘явився попит на таку програму і в інших 

спільнотах. З часом була розроблена єдина програма цього табору, з 

прописаними інструкціями починаючи з того як обирати інструктора і 

закінчуючи  оригіналом-макету друку оголошення для маркетингу 

програми. «BCND також забезпечує підготовку і сертифікацію для 

тренерів, а також лінію постійної підтримки за програмою сайтів, у тому 

числі веб-сайт для обміну ідеями. Коли ліцензійований програмний пакет 

є дуже конкретним і більшість сайтів слідують йому тісно. Цей рівень 

деталізації робить впровадження легким для місцевих спонсорів і 

допомагає забезпечити якість та успіх програми, в той же час надаючи 

гнучкість для адаптації до місцевих умов. З часів її першої реплікація в 
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1997 році в Північній Дакоті, BCND поширився на більш 180 сайтів в 38 

штатах і Японії. Налічується  в даний час більше 300 тренерів і 90 000 

ветеранів табору»[56, C.28]. 

3) Одним з прикладів залучення принципів в соціальній інновації є система 

державних шкіл, побудована за KIPP( the Knowledge is Power Program). За 

цією системою підготовка педагогів, та своєї діяльності загалом, має 

ґрунтуватися на  «п‘ятьох стовпах».  Наприклад перший стовп під назвою 

«Високі надії» визначає чітко прописані очікування успішності і 

поведінки, відкидаючи попередній досвід учня. Таким чином студенти, 

батьки та вчителі створюють культуру досягнень і підтримки 

академічного рівня через формальні та не формальних винагороди. «У 

той час як прихильність до «стовпів» вимірюється дуже специфічними  

очікуваннями і цілями, принципи самі є достатньо загальними, щоб 

забезпечити необхідну гнучкість в тому, як вони застосовуються. Згідно 

бізнес-плану 2012 KIPP: "Замість того, щоб диктувати, як кожна з цих 

шкіл повинна працювати, п'яти стовпів служать структурою, яку беруть 

за основу академічне керівництво і шкільна культура задля підвищення 

успішності учнів. Кожна школа є унікальною, відображаючи 

індивідуальність свого співтовариства і керівництво, стиль та освіту, 

філософію свого лідера школи»[56, C.29].  

Що стосується визначення обсягів соціального ефекту будь-яких 

інновацій, то вчені відзначають про неможливість однозначно виміряти і 

оцінити дані зміни. Проте існують певні спроби: « І. Бестужев-Лада пропонував 

визначати соціальний ефект інновації як ступінь сприяння розв'язанню тої чи 

іншої соціальної проблеми або комплексу соціальних проблем: чим більше 

певна дія сприяє вирішенню соціальної проблеми, тим ця дія має більшу 

соціальну ефективність. Причинами складності оцінки соціальної ефективності 
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інновацій називають: 1) неможливість вартісної оцінки низки ефектів, 

пов'язаних зі зміною рівня культури, естетичних смаків, цінностей, стану 

здоров'я та психологічного самопочуття, відчуття щастя тощо; 2) незіставність 

одиниць виміру або їх відсутність, що унеможливлює їх сумування»[55, C.271]. 

Безперечно, існує проблема об‘єктивної оцінки соціального ефекту 

інновацій, але коли мова йде про соціальний вимір ми завжди маємо справу з 

цілою низкою показників (починаючи від економічного зростання закінчуючи 

соціальною мобільністю). Таким чином, вчені пропонують застосовувати 

інтегральні показники соціальної ефективності інновацій, наприклад рівень 

соціального добробуту, як співвідношення між показником рівня життя і 

показником соціальної напруги. «Цей показник також має певні обмеження: він 

може бути застосований для оцінки регіонального рівня соціального ефекту від 

значущих проектів і якщо забезпеченість населення благами кількісно можна 

визначити (щоправда в середньому по регіону), то обчислення рівня соціальної 

напруги (навіть пропонованим методом соціологічного опитування) бачиться 

складним як організаційно, так і розрахунково. Соціальні наслідки 

інноваційного процесу визначити достатньо складно, прямих показників тут 

немає»[55, C.272]. Тому, якщо говорити про соціальні наслідки, то треба 

підходити до цього питання комплексно, враховуючи вид інновацій та 

специфіку об‘єкта по відношенню якого проводились інновації.  

 Якщо говорити про економічні наслідки, то соціальне підприємництво 

підвищує сукупну економічну ефективність, так як вводить в економічний 

оборот ресурси, які раніше в такій якості не використовувалися взагалі. Це 

стосується не використовуваних матеріальних і людських ресурсів - відходи 

виробництва, соціально виключені групи, солідарність і довіру людей, коли 

вони об'єднані спільною метою, та ін. До аналогічного ефекту призводять і нові 

комбінації вже існуючих ресурсів, наприклад, використання концепції 

спортивної боротьби для перевиховання молоді, об'єднання рибалок в 
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компанію прямих інтернет-продажів риби для ресторанів; створення 

некомерційної електростанції для фінансування соціальних проектів та ін.» [44, 

C.16].  В будь-якому випадку соціальні інновації, а соціальне підприємництво 

зокрема, ставить певний виклик існуючим схемам та інституційним правилам 

системи, це реальні дії по відношенню до існуючих проблем в суспільстві, які 

не кожен насмілиться втілювати.  

 

 

1.3. Соціальне підприємництво: концептуалізація поняття    

Деякі дослідники вважають, що економічний аспект життя має бути 

відокремлений від соціального, а значить досягнення поставлений задач перед 

економікою має відбуватися без урахування інтересів суспільства. Наприклад, у 

США ця концепція знаходить своє вираження в ідеях laissez-faire (уряд як 

представник  товариства не повинен втручатися в приватні економічні питання) 

[45, C.27] та концепції сaveat emptor (суспільство має самим захищатися від 

недобросовісного бізнесу). Другий принцип можна зрозуміти як те, що покупці 

часто мають менше інформації про товару або послуги, які вони купують, в той 

час як продавець має більше інформації. Дефекти  товару або послуги можуть 

бути приховані від покупця, і тільки відомі продавцю. Таким чином, покупець 

повинен остерігатися. Це називається інформаційна асиметрія [72]. Ще одна 

широко розповсюджена думка про те, що розділяючи суспільство і економіку, 

уряд повинен забезпечувати «подушку» людям, які опинилися в 

несприятливому економічному ситуації. Проте, таке відношення поступово 

змінюється, як зазначає Девід Борнштейн, «концептуальні стіни, що колись 

розділяли світ на соціальну та економічну реальність», поступово втрачають 

свою міцність. Це можна підтвердити тим, що в суспільстві зростає роль 

корпоративної відповідальності, з‘являється все більш соціально орієнтованих 
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підприємство, підприємств, що займаються благодійністю тощо.  

 Соціальне підприємництво через його соціальну спрямованість, не слід 

ототожнювати з благодійністю. Інститут благодійності виник набагато раніше 

ніж соціальне підприємництво. «Впродовж століття благодійна діяльність 

еволюціонізувала, змінювалися форми, виникали нові механізми, правове 

забезпечення»[38, С.88]. «Благодійність» походить від латинського слова 

«caritas», що буквально означає «милосердя». Серед деяких джерел можна 

знайти трактування цього слова як «дорогий, дороговизна», або ж 

«доброзичливість, авторитерність та повага»[37, C.50]. Найпростіше сучасне 

трактування благодійності можна навести за соціальною енциклопедією: 

«загальнолюдський рух, що включає сукупність гуманітарних дій окремої 

людини, організації, суспільств. В основі благодійності лежить намір проявити 

любов не лише до ближнього, але і до незнайомої людини, надати безоплатну 

фінансову, матеріальну допомогу нужденним і соціально незахищеним 

громадянам»[36, C. 45]. Зазвичай, навіть систематична благодійність не змінює 

ставлення до соціальних проблем, вона не створює собою нову ринкову 

систему, робочі місця або уявлення громадян про певні соціальні явища, як це 

робить соціальне підприємництво в силу свого інноваційного характеру. Попри 

виникнення нових форм соціальної активності громадян, що спрямована на 

вирішення складних соціальних проблем суспільства деякі автори все одно 

покладають великі надії на благодійність, як соціального феномена: «у країнах 

з ринковою економікою благодійність стала одним з основних засобів 

вирішення багатьох соціальних проблем. Саме тут благодійність представляю 

індустрію соціальної допомоги, що стало можливим саме завдяки 

демократичної організації суспільства» [38, С.91]. Проте переважна більшість 

підприємців вирішують соціальні проблеми через площину філантропічних 

одиничних дій, замість того, щоб  обмінюватися ідеями і будувати спільні 

рішення для вирішення соціальних проблем [69, С.8].     
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 Мохаммад Юнус, економіст, підприємець та лауреат Нобелівської премії 

миру, стверджує що головним недоліком благодійності є те, що така діяльність 

постійно потребує грошових надходжень, так як сама по собі не може 

функціонувати та підтримувати свою життєздатність: «В благодійному способі, 

коли я віддаю гроші, вони витрачаються та ніколи не повертаються. Якщо ж ви 

хочете їх примножити, для кожної дії необхідні інші гроші. Звичайно, 

благодійність – чудова концепція, але досить обмежена у своєму 

використанні…Я відправляю гроші, вони роблять свою роботу, а потім 

повертаються. І тоді за допомогою цих же грошей, я можу досягнути 

більшого…Таким чином, ви створюєте двигун, який ніколи не зупиняється. 

Такий двигун здатен самостійно підживлюватися» [5, C.22].   

 У зв‘язку зі своєю актуальністю соціальне підприємництво – предмет 

позитивних очікувань в більшості країнах Європи, що стосуються перспектив 

розвитку некомерційного сектора економіки, бізнесу та соціальної політики 

держави. Також існує великий інтерес до соціального підприємництва з боку 

ліберальних експертів, які давно вже відображають надії на гуманізацію 

бізнесу. Такий вид підприємництва вони розглядають як досить непогану 

альтернативу держави загального добробуту, яка останнім все складніше 

виконувати покладені на неї місії. Його спектр надзвичайно широкий, адже 

соціальне підприємництво може бути представлено як і окремими компаніями, 

націлені на вирішення соціальних проблем, кооперативами, асоціаціями, 

неурядовими організаціями тощо. Таким чином, соціальне підприємництво стає 

взірцем для соціально-орієнтованих країн [16, C.446].    

  Даний термін вперше був використаний в Англії в 60-х роках минулого 

століття. Одним із перших, хто створив першу Школу соціального 

підприємництва а також більше ніж 60 соціальних підприємств був М. Янг. 

Завдяки цьому він увійшов в історію  як «найуспішніший у світі підприємець в 

області соціальних ініціатив», за словами Д. Белла.   
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 Отож,термін «соціальне підприємництво» активно використовується і на 

початку 90-х років 20 століття. «В кінці 1990-х, в Університеті Дьюка, 

розташованому в місті Дарем, Північна Кароліна, США, соціальне 

підприємництво вперше було виділено як самостійна професія» [24, C.2]. 

Популярність цього терміну завдячує діяльністю Б. Драйтона, засновнику 

компанії «Ашока», яка наразі займається підтримкою соціально-

підприємницьких ініціатив по всьому світі. Дана компанія має представництва 

в 70 країнах а також налічує більше 3000 соціальних підприємців, що 

охоплюють своєю діяльністю соціальні проекти різноманітного профілю.  

Драйтон вважає, що «соціальні підприємці не задовольняються просто тим, 

щоб дати людині рибу, або навіть навчити її ловити. Вони не заспокояться до 

тих пір, доки не революціонізують саме риболовне діло» [7, C.3]. В цьому 

визначенні наглядно показується, на думку вчених, головну сутність 

соціального підприємництва – зміст якого є механізм його здійснення, а ключ 

до розкриття його змісту – поняття підприємництва та інновації [там само].

 Витоки соціального підприємництва ще відносять до перших 

кооперативних рухів. Яскравим прикладом є діяльність Роберта Оуена.  Він 

закликав робочих заснувати  виробників із спільною власністю на засоби 

виробництва, тим самим захистивши ідею кооперативів не лише з комерційної 

точки зору, але побачивши в кооперативах соціальне підприємство. Дане 

підприємство  працювало для громади, і поєднувало в собі цінності громади та 

підприємництва. В результаті були створені кооперативні спілки та магазини, 

заснований «Обмін роботою» («Labour exchanges»); розвинулася концепція 

соціалізму [46, C.3]. Можна сказати, що «соціальне підприємництво 

започаткувалося як альтернативний підхід до вузько спрямованого 

накопичення доходів у приватному секторі. Соціальне підприємництво поєднує 

у собі чесність, демократію, соціальну та екологічну відповідальність; воно є 

сучасним підходом до підприємництва 21-ого століття, у якому збережені 
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складові ринкової економіки, де кожний може вільно торгувати, виходячи з 

попиту та пропозиції, та відкритої конкуренції»[46, C.2]. Наразі під соціальним 

підприємництвом, в свою чергу,  розуміється «підприємницька діяльність, яка 

направлена на вирішення соціальних проблем, з використанням інноваційних 

методів і технологій»[16, C.446]. Таким чином, тут наголошується не тільки на 

соціальній спрямованості такого виду діяльності, а й і на його інноваційному 

характері.            

 Сама ідея соціального підприємництва в наш час є особливо актуальною, 

на думку Грегорі Діза, директора центру розвитку соціального підприємництва 

Дюкського університету (США). За його словами, [57] поступово суспільство 

прийшло до готовності вирішувати ряд соціальних проблем підприємницькими 

методами. Це можна пояснити тим, що соціальне підприємництво поєднує в 

собі соціальну спрямованість з властивими для бізнесу дисципліною, рішучістю 

та інновацією (рис.2). Проблема в тому, що як благодійні організації, так і 

держава не виправдали багатьох сподівань, а більша частина громадських 

інститутів не виявилася ефективними. Саме перед соціальним 

підприємництвом, на думку вченого, лежить місія створення нових моделей 

соціально значимої діяльності 21 століття.   
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Рис.2 Ілюстрація складових соціального підприємництва за Грегорі Дізом 

 

Термін, що розглядається в цьому розділі складається з двох понять 

«соціальне» і «підприємництво». Слово «Соціальне» просто визначає вид 

підприємництва. Якщо у слова «підприємництво» не має чіткого визначення, то 

визначення його за допомогою слова «соціальне» не матиме більшого сенсу 

[24]. У звязку з тим, що в українській науковій традиції «соціальне 

підприємництво» досить новий термін, допускається цілком його широке 

трактування. Слід зазначити, що соціальне підприємництво займає проміжне 

становище між сферами благодійності та традиційного підприємництва: «від 

першого воно відрізняється  комерційним характером діяльності (цілі 

досягаються не шляхом разових фінансових надходжень, а за допомогою 

організації підприємницької діяльності); від другого воно відрізняється своїми 

цілями - спрямованістю на соціальні зміни, вирішення соціальних проблем» 

[24, C.12].            

 Основну причину, яка полягає у відмінності між підприємництвом і 

соціальним підприємництвом – визначенняїх цінностей. Звичайний 
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підприємець служить ринкам, які легко використовуючи його продукт або 

послугу будуть отримувати прибуток «Спочатку очікується, що підприємець і 

його інвестори отримають від роботи якийсь особистий дохід. Прибуток - це 

необхідна умова, основа для стійкості будь-якого підприємства і засіб 

досягнення кінцевої мети - великомасштабного виходу на ринок і 

встановлення нової системи рівноваги» [24, C.13]. З іншої сторони, соціальний 

підприємець, хоч і може мати своїх інвесторів (в основному це благодійні та 

державні організації) він не прагне за мету отримати істотний фінансовий 

прибуток.  Замість того, для нього важливий результат його діяльності – 

великомасштабні позитивні трансформації, які у своєму майбутньому можуть 

затонути все суспільство.   Підприємець в рамках своїх цінностей, 

використовуючи інноваційні підходи очікує, що ринок буде платити за 

інновації і тим самим, може забезпечити солідний дохід інвесторам зі своєї 

сторони. Якщо ми маємо на увазі соціального підприємця, то в його цінностях 

зосереджена робота на соціально вразливе населення, якому може не вистачати 

фінансових коштів або політичної волі, щоб самому домогтися рушійних змін. 

На думку Грегора Діза, соціальне підприємництво відрізняється своєю роллю в 

соціальних змінах, воно прагне до «результату, пов‘язаного з місією»[24, C.13-

14].             

 Джефрі Робінсон пише про існування двох сторін реалізації соціального 

підприємництва – через комерційні та некомерційні структури:   «я визначаю 

соціальне підприємництво як процес, що включає в себе виявлення конкретної 

соціальної проблеми і конкретні методи її вирішення, оцінку ступеня 

соціального впливу, бізнес-моделі і стійкості проекту, а також створення 

комерційної структури (орієнтованої на виконання соціальної місії) або 

некомерційної структури (виконує бізнес-завдання), що забезпечує  подвійний 

(або потрійний) результат», тобто результат економічний, соціальний та 

екологічний»[45, C.33].  Розглянувши з якими категоріями пересікається 
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соціальне підприємство і як воно може бути реалізоване, можна зробити 

висновок, що не важливо в якому середовищі воно формується – комерційному 

чи некомерційному, публічною чи їх гібридом. Цей аспект також можна 

побачити якщо розглянути можливі складові соціального підприємництва.  

 Іноді до соціального підприємництва можуть входити такі складові як: 

соціальний активізм та соціальне обслуговування [65], проте в чистих формах 

вони цілком різняться за своєю суттю: «різниця між двома типами підприємств 

– соціальним підприємництвом і соціальним обслуговуванням - полягає не в 

контексті підприємницької діяльності або особистих якостях їх 

засновників, а скоріше - в результатах діяльності»[24, C.16]. Якщо ми говоримо 

про соціальний активізм, то скоріш за все деякі риси соціального підприємця 

будуть схожими з соціальним активістом, проте вони різняться своєю 

рішучістю, стратегіях та характері їх дій: «замість того щоб діяти 

безпосередньо самому, як це зробив би соціальний підприємець,  соціальний 

активіст намагається домогтися змін, діючи опосередковано, впливаючи на 

інших - органи влади, споживачів, співробітників та ін. - наприклад, щоб 

спонукати їх до дій. Соціальні активісти можуть не створювати підприємств 

або організацій, щоб домогтися необхідних змін»[24, C.17]. Якщо перенести ці 

форми у чистий вигляд, то успішний соціальний підприємець своїми прямими 

діями та рішеннями породжує нову і стійку рівновагу в системі; 

громадський діяч впливає на інших, щоб генерувати нову і стійку 

рівновагу; а постачальник соціальних послуг бере учать у прямих 

заходах щодо поліпшення результатів поточної рівноваги. Можна 

стверджувати, що Юнус, наприклад, використовував соціальну активність, щоб 

прискорити і посилити вплив Грамін Банку. Застосувавши ці форми у взаємодії, 

соціальне підприємництво, яке здійснювалося разом з соціальним активізмом 

Юнус перетворив мікрокредитування в глобальну силу змін »[65, C.38]. 

 На сьогоднішній день соціальне підприємництво можна охарактеризувати 
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як «зручні, зрозумілі та етичні ідеї та принципи, якими залучають до себе 

велику кількість громадян». Така благородна справа масово залучає до себе, і 

таким, чином, соціальні підприємці стають рекрутерами місцевих змін – 

рольових моделей. Агенти соціальних змін, захопившись певними ідеями 

змінюють свою поведінку та поведінку оточуючих[68].     

 Грегорі Діз, запозичуючи визначення Йозефа Шумпетера, Жана-Батіста 

Сея та Пітера Друкера додає до нього соціальну складову. За його словами, 

соціальні підприємці виконують роль агентів соціальних змін за рахунок: 

«• прийняття місії, спрямованої на створення і підтримку соціальної цінності (а 

не тільки цінності для індивідуума);  

• виявлення та невтомній реалізації нових можливостей, пов'язаних з цією 

місією; 

• участі в процесі постійних інновацій, адаптації та навчання; 

• сміливих дій, що не обмежених наявними на руках ресурсами; 

• загостреного почуття відповідальності за долю соціальних 

груп, для яких він працює, і за результат своєї діяльності»[45, C.30]. 

 Таким чином, з точки зору автора, соціальне підприємництво може 

мінімізувати в некомерційних організаціях бюрократичний характер. Такої 

думки підтримується і Джером Боші, стверджуючи, що соціальні підприємці 

приділяють все більше уваги реаліям ринку, але не забуваючи при цьому про 

свою основну місію, тобто вони здатні створити баланс між моральними 

імперативами і бажанням прибутку. Саме цей процес, на думку вченого і є 

двигуном всього руху.[45, C.30]      

 Соціальне підприємництво стало невід‘ємною частиною соціальних 

інновації. Інноваційний характер в підприємництві помітив ще П. Друкер, 

наголошуючи, що нововведення  -  це особливий інструмент підприємців, засіб, 

за допомогою якого вони використовують зміну як шанс для різного роду 

бізнесу чи послуг[58]. Революційний характер такого виду діяльності можна 
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зрозуміти, якщо ознайомитися х виокремленням трьох основних послідовних 

компонента соціального підприємництва, за умови його успішного розвитку та 

планування: 

1) Виявлення цілком стабільної, але по своїй природі несправедливої рівноваги. 

Така рівновага призводить до маргіналізації та невигідного положення певної 

групи людей. 

2) Виявлення можливостей в площині несправедливої 

рівноваги, а також формулювання соціальної цінності, використання 

таких особистих якостей, як натхнення, творчий підхід, рішучість,  

сміливість і наполегливість для того, щоб порушити панування 

існуючого несправедливого положення. 

3) створення нової стабільної рівноваги, яка дозволяє 

розкрити потенціал або полегшити страждання цільової групи і через 

створення аналогів і побудову стабільної екосистеми, заснованої на 

новому рівновазі, забезпечити цільовій групі та суспільству в цілому краще 

майбутнє [24, C.14-15]. 

Взагалі, слову підприємництво приписують неоднозначні якості. В 

одному з випусків: «Стенфордського огляду соціальних інновацій», це 

трактується таким чином з позитивної сторони, підприємництво викликає 

смислові асоціації, пов‘язані з особливою природженою здатністю відчувати і 

діяти згідно своїм можливостям; з компонуванням нестандартного мислення, 

що втілюється в неповторному  бренді, що створює щось нове, чи привносить 

собою це нове у світ. З іншої сторони, підприємництво доцільно розглядати 

постфактум, тому що підприємницька діяльність вимагає проходження певного 

часу оскільки тільки тоді можна оцінити реальний очевидний вплив даної 

діяльності на суспільство в цілому [65].      

 Безперечно соціальна направленість такого підприємства не виключає і 
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його соціальний вплив (social impact).  Інноваційність соціального підприємства 

гарантується застосуванням нових,  не використовуваних раніше до цього 

підходів. Самоокупність і фінансова стійкість покликані забезпечувати 

вирішення соціальних проблем за рахунок доходів, одержуваних від власної 

діяльності. Маштабованість і тиражованість - збільшення масштабу 

діяльності соціального підприємства на національному та міжнародному 

рівнях. Також це забезпечує  поширення досвіду з метою збільшення 

соціального впливу. Таким чином особливий підприємницький підхід 

передбачає бачення особливостей ринку, можливість знаходити і акумулювати 

ресурси, розробляти нові рішення, які надають довгострокове позитивний 

вплив на суспільство в цілому [24]. Вищеперераховані компоненти можна 

віднести до складових рис соціального підприємництва.    

 Існує ряд проблеми при визначенні соціального підприємництва. Перша 

проблема полягає в  акценті на фізичних особах, фокусуючись на 

індивідуальних рисах: значні досягнення, мотивація, терпимість до 

неоднозначності, оптимізм, інтелект, талант тощо. Цей фокус заважає 

розумінню що саме робить підприємець, а зводить все до того хто він є і до 

його можливості продати ідею. Крім того, існуючи дані з прикладами 

соціальних підприємств підтверджують, що успіх залежить менше від 

особистісних якостей, а більше від навичок – здатність активізувати 

громадськість, розвивати капітал, вести переговори і управляти складними 

переходами, що мають відбуватися від початку зародження підприємства до 

його зрілої фази. Друга сторона проблеми, яка також спричинена 

зосередженням на індивідуальності підприємця, - це тенденція ігнорувати роль 

організацій та ресурсів, які вони надають для можливості змін, що здатні 

руйнувати навіть соціальні стереотипи. Загальновідомий факт, що успішні ідеї 

вимагають поєднання талантів, що рідко зустрічаються в одній особі. Справді, 

найбільш переконливі дослідження  припускають, що успішні зміни вимагають 
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потоку можливостей, включаючи керівництво, управління,  

маркетинг, організаційне проектування і знання фінансових основ [64, C.48-49].

 Соціальний підприємець може бути представлений як фізичною особою, 

групою, мережею, так і організацією або союзом організацій,  які прагнуть 

стійких, великомасштабних змін в роботі державних установ, некомерційних 

організацій та в бізнесі, щоб вирішити значні соціальні проблеми. Тут 

представлені шість основних припущень про джерела, цілі та стратегії 

соціального підприємництва: 

1) Соціальне підприємництво не обов‘язково  починають з індивідуальних 

зобов'язань. Дана справа також може бути ініційована  невеликими 

групами або командою осіб, організаціями,  мережами, або навіть 

спільнотами, що об‘єдналися з єдиною метою змін; 

2) Соціальне підприємництво – це більше ідея ніж процес. Це припущення 

переміщує акценти з площини про те хто стає підприємцем до уваги на 

те, що вони шукають, роблячи свою справу. Таке зміщення акцентів 

призводить до збільшення кількості самих соціальних підприємців 

3) Соціальне підприємництво може включати революційні ідеї не тільки про 

те, що робити, але також як це реалізувати. Це переміщує поле до 

визначення підприємництва в широкому сенсі, що включає в себе 

організаційні та адміністративні реформи, а також, ідеї як 

використовувати «старі схеми по-новому». 

4) Рівень соціальної підприємницької діяльності може 

сильно відрізнятися.  Іноді на своєму становленні соціальні підприємці 

можуть обмежуватися лише певними принципами та приписами 

соціальної спрямованості. 

5) Інтенсивність соціального підприємництва може варіюватися протягом 

довгого часу. Обставини змінюються, під  економічними, політичними, 
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соціальними та організаційними тисками, які можуть створювати паузи,  

зупиняти і перезапускати соціально-підприємницьку діяльність. 

6) Соціальні підприємці іноді зазнають невдач. Хоча це цілком очевидне 

твердження, нинішній акцент на історії успіху робить ставку на відмові 

це визначити. Змінюючи існуючи схеми, порушуючи їх, соціальні 

підприємці стикаються з серйозними перешкодами на шляху успіху. 

Важко змінювати соціальні схеми, які складалися роками [64, C.50].   

Також існує думка вчених про функцію соціального підприємства як 

певного агента з соціалізації сучасного бізнесу, коли об‘єктивні можливості 

розвитку суспільства стають неможливими без активної участі та зацікавлення 

представників малого та середнього бізнесу, яких стає все більше [56, С.16]. 

Необхідно розуміти, що така організаційна форма бізнесу може набувати різних 

форм своєї реалізації, проте зберігаючи за собою її головні принципи та 

основну мету діяльності.        

 

 

Висновки до першого розділу 

 

Коли на сучасному етапі розвитку суспільства соціальних проблем стає 

все більше,  а їх характер виникнення не особистісного характеру,  а це 

проблема самої системи,  інститути виявляються не дієвими у боротьбі з 

соціальними недугами,  а іноді і виявляються їх породженням,  соціальні 

інновацію стають скоріш за все,  імперативом в сучасному суспільстві. Існує 

багато підходів до визначення соціальних інновацій, що зумовлено тим, що їх 

часто плутають з поняттями «нововведення» та «новація». Слід зазначити, що 

інновація розглядається як кінцевий продукт новацій та відрізняється своєю 

трансформаційною силою. Це – кінцевий продукт інноваційної діяльності або 

сформований підхід до соціальних послуг. Серед усього різноманіття видів 
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інновацій соціальні інновації посідають далеко не останнє місце.  

Найоптимальніше розглядати соціальні інновації через призму того, як вони 

змінюють поведінку особистостей, що включає в себе процес віднаходження, 

запровадження унікальних рішень та забезпечення підтримки, що пов‘язані з 

вирішенням нагальних соціальних проблем.      

 При визначені специфіки соціального підприємництва,  можна зробити 

висновок що соціальне підприємництва надає соціальному сектору рис бізнесу, 

проте на цьому його діяльність не обмежується. Дана категорія може 

розглядатися як результат складного і комплексного процесу,  як своєрідне 

поєднання областей, що дозволяють максимально ефективно та справедливо 

отримати стійку соціальну цінність. Їх специфіка також полягає в тому,  що 

вони реалізують такі цілі,  які не можна виміряти розмірами прибутку. При 

вивченні соціальних інновацій та соціального підприємництва загалом 

необхідно досліджувати специфіку їх поширення. Згідно Е. Роджерсу,  дифузія 

– це процес,  під час якого інновація з часом передається по каналах комунікації 

серед елементів соціальної системи. Фундаментальним параметром процесу 

дифузії є відсоток акторів соціальної системи,  що активно використовують 

інновацію у загальній кількості акторів. Тобто в процесі поширення соціальних 

інновацій значну роль відіграє стан системи та ефект людського впливу.  
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РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

2.1. Умови для ефективного впровадження соціального підприємництва 

Для повноцінного розвитку соціального підприємництва мають бути 

створені сприятливі умови. У той час як сама ідея інновації формується на 

основі реальної суспільної необхідності та результатів внутрішньої мотивації, її 

реалізація вимагає сприятливих зовнішніх умов - віра в цю ідею, участі та 

підтримки інших при роботі на його реалізацією і розповсюдженням. «Для 

соціальних інновацій необхідно розвивати хороші зовнішні умови, сприятливий 

соціальний клімат та ефективні інструменти для його оцінки та підтримки»[69, 

C.21].            

 Роджерс Еверетт, досліджуючи швидкість впровадження інновацій 

наводить п‘ять основних властивостей: суб‘єктивні властивості інновацій, тип 

рішення, канали комунікації, природа соціальної системи та пропагувальна 

активність агентів соціальних змін. Їх можна розглянути в контексті 

соціального підприємництва, як виду соціальної інновації.  На кожну зміну, в 

свою чергу, впливають відповідні чинники. Так, наприклад, на темп 

впровадження інновації впливають такі чинники як: 1) відносна перевага, 2) 

сумісність, 3) складність, 4) випробовність та 5) спостережність [18, C.249]. 

Нагально це зображено на (рис.2). «Темпи впровадження – це відносна 

швидкість, з якою члени соціальної системи впроваджують інновацію. Зазвичай 

її вимірюють як кількість індивідів, які впроваджують нову ідею за певний 

відтинок часу…» [18, C.250]. Цікавий факт, що чим більше людей впливають на 

рішення, тим будуть нижчі темпи її провадження. Також на ефективність 

впровадження інновації з боку агентів соціальних змін впливає етап дифузії 

інновації. Велику кількість відгуків можна отримати, коли інновацію вже 

почали впроваджувати неформальні лідери, тоді можна говорити, що навіть при 
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мінімальних зусиллях агентів змін інновація буде продовжувати поширюватись 

[18, C.250-252]. Надалі, Роджерс більше зосереджувався на суб‘єктивних 

оцінках інновації та детального їх описання. Тобто сприйняття нових ідей, як 

агентами змін, так і простими людьми, грає ключову роль в темпах поширення 

інновацій, на думку Роджерса.  

 

 

Рис.2 Змінні, які визначають темпи впровадження інновацій [18, C.251] 

 

«Відносна перевага – це сприйняття інновації як кращої за ту ідею, яку 

вона заступає. Ступінь відносної переваги часто виражають у термінах 

економічної вигоди, соціального престижу тощо» [18, C.259]. Також треба 

розтлумачити, що Роджерс розуміє під сумісністю та яку роль вона відіграє в 

швидкості впровадження інновацій. «Сумісність – це сприйняття інновації як 

такої, що відповідає цінностям, почерпнутому з минулого досвіду та потребам 
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потенційних впроваджувачів» [18, C.271]. Завдяки наявності такої ідеї, на 

думку Роджерса, нова ідея сприймається як ближча. Соціальне підприємництво, 

у нашому випадку, може бути сумісним з соціокультурними цінностями, 

ранішніми ідеями і переконаннями, потребами клієнта тощо. Наприклад, 

раніше сприйнятливі ідеї можуть сприяти впровадженню інновації, або, 

навпаки, сповільнювати процес. Роджерс робить висновок, що чим сумісніша 

інновація, тим меншу зміну поведінки вона тягне за собою. Під складністю 

розуміється певний вимір того, наскільки складною для користування та 

розуміння вважають інновацію. Наприклад, перші домашні комп‘ютери досить 

довго входили до звичайних речей у домі у 1980-х, так як перші моделі були 

досить складними навіть у підключенні, ними користувались, в першу чергу 

інженери та інші науковці [18 , C.289]. Тобто потрібно подбати про простоту 

подання того чи іншого нововведення, або ж у випадку соціального 

підприємництва мають бути певні суб‘єкти, які б відігравали роль людей, що 

ознайомлюють більшість з інновацією, пояснюючи її необхідність та принцип 

роботи. Також такі фактори як випробовність (придатність інновації до 

обмежуваного експериментування) та спостережність (видність інновації 

іншим людям) позитивно скорельовані з темпами впровадження інновацій [18, 

C. 289-290]. 

Бруно Латур, дослідивши розвиток лабораторії Пастера у Франції 

виокремив ті важливі моменти, що сприяли створенню системи лабораторій та 

зробили їх популярними.Лабораторії, в данному випадку можна розглядати як 

соціальні інновації. На той час на фермерська справа страждала від того, що їх 

скотину поражала сибірська виразка.Даний приклад, як основу можна 

перенести і для соціального підприємництва. Адже перш ніж безпосередньо 

застосовувати інновації, необхідно підготувати так зване інноваційне 

«підгрунття». Задля того, щоб інновацію прийняло суспільство по-перше треба: 

- переконати в необхідності такого способу/виду підприємництва 
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- поширити інформацію про дану справу/проблему, що буде вирішувати  

- змінити усталену думку суспільства щодо поточної проблеми тощо. 

На прикладі Пастера можна побачити як суспільство, яке досі нічого не 

знало про лабораторії, почало дійсно усвідомлювати потребу в цій інституції. 

«Така зацікавленість зі сторони осіб, які були далекі від лабораторних 

експериментів, не виникає сама по собі, а представляє собою наслідком 

проведеної Пастером роботи по завоюванню їх уваги» [27, C.3].    

 Латур зробив висновок, що «успіх приходить до того, кому вдається 

перевести на свою мову інтереси інших людей» [27, C.4]. Кожен етап 

становлення тодішньої лабораторії ніс в собі певне повідомлення суспільству, 

що поступово змінювало їх ставлення до інноваційної на той час установи. 

Виділивши головні елементи, зрозумівши їх суть можна прослідкувати яким 

чином вони є важливими для зародження такої соціальної інновації як 

соціальне підприємництво. Спочатку, пише Латур, увага французького 

суспільства не була зосереджена на таких інституціях як лабораторії. Але 

згодом Пастер буквально «створив» цей інтерес. Перший крок можна назвати 

як «завоювання інтересу інших людей». Вчений йде на сміливий крок і починає 

працювати в пересувній лабораторії, яку встановлює прямо на фермі. 

Використовуючи наукові терміни в своїй практиці Пастер дає свої назви, що 

відповідають елементам мови фермера (фаза спори-заражене поле).  

 Другий крок, згідно Латуру це «переміщення точки опори за слабкої 

позиції на більш сильнішу». На цьому етапі Пастер повертається знов 

працювати до Франції, але забирає з собою отриману культивовану паличку 

сибірської виразки. Вчений, отримавши бактерію даної хвороби та помістивши 

її в мікросередовище отримав повну владу над сибірською виразкою.  Тобто, 

вказавши на мікроорганізм як на причину хвороби, Пастер по-новому  

сформулював інтереси фермерів: «якщо ви хочете вирішити вашу проблему 

сибірської виразки, то спочатку вам доведеться пройти через мою 
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лабораторію». Таким чином, він розповсюдив думку про важливість 

лабораторії, в нашому випадку інновації, вказавши на її необхідність у боротьбі 

з актуальною проблемою. Лабораторія стала місцем де можна зрозуміти процес 

поширення інфекції та отримати необхідну вакцину.  Крок третій, на думку 

Латура, який зробив Пастер це  «зрушення світу за допомогою важеля». У 

випадку із сибірською виразкою Пастер привертає увагу великих значущих 

соціальних груп (науковців ветеринарів, медиків тощо), порушуючи цілком 

життєво важливі проблеми.          

  Наступний крок вченого – проведення експерименту під заступництвом 

сільського господарських товариств і за присутністю ЗМІ. Латур називає цей 

процес «інсценізацією», оскільки було показано громадськості те, що було 

відрепетировано в стінах лабораторії. Таким чином, дана інновація починає 

розширюватися через мережу [27, C.4-10]. 

Тобто зі створенням лабораторій з метою боротьби з епідеміями 

фермерське діло починало розцвітати, багатіла і податкова, що мала з цього 

визиски а також ветеринари. Зміна на макрорівні привела до цілою низки 

послідовних змін, утворила цілу мережу лабораторій, трансформуючи саму 

систему сільського господарства. На такому детальному прикладі можна 

побачити яку трансформуючу силу має інновація і ця трансформація найбільш 

суттєво відображається на соціальних процесах – створення цілою системи 

соціальних відносин, складних взаємодії та соціальних перетворень, як 

наслідок від будь-якого виду інновацій: «за допомогою точки опори, якою є 

лабораторія, яка сама представляє собою частину динамічного процесу, 

коригується (displaced) вся сільськогосподарська система. Тепер їй притаманна 

рутинна щорічна процедура, частина якої до цього була лабораторної 

практикою і до сих пір є продуктом лабораторії. Змінилося все, включаючи, 

висловлюючись простою мовою, «все суспільство» [27, C.14]. Головною 

інновацією Пастера, що мала соціальний ефект була не вакцина проти 
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сибірської виразки, а зміна суспільних переконань щодо науки. Так і в випадку 

соціального підприємництва, ні бізнес, ні влада, ні суспільство не розуміють 

достатньою мірою переваг, які дає розвиток соціального підприємництва. На 

думку Руслан Краплича: «потрібно вести індивідуальну розмова з 

підприємливими людьми, а не громадськими організаціями. Вони повинні 

створювати соціальні підприємства. Проводити їх повинно підприємницьке 

співтовариство - консультанти-інвестори, які «підняли» бізнес і розуміють суть 

соціального підприємництва. Це можуть бути благодійні фонди, що мають свій 

недоторканний капітал»[20]. Однією з умов впровадження соціального 

підприємництва є підготовка соціальних підприємців, як одних з головних 

агентів соціальних змін.         

 Зміна стереотипної думки щодо певної соціальної проблеми 

архіважлива, адже як до цього відносить суспільство буде вирішувати саму 

ефективність та прийнятність обраного соціальним підприємцем рішення. 

Яскравим прикладом зміни ставлення до проблем бідності є справа   

Мохаммада  Юнуса, одного з найперших соціальних підприємців, що знайшла 

своє втілення в Грамін Банку. Дана установа надавала мікрокредити та 

мікрофінансування бідним людям, які не могли собі дозволити традиційну 

банківську позику, це дозволяло їх стати на ноги, розпочати свою справу або 

оплатити навчання дітям тощо. «Grameen Bank» та пов'язані з ним групи 

соціальних венчурних підприємств принесли мільярди доларів прибутку і 

довели, що величезний успіх часто приносить реалізація соціальних завдань з 

використанням принципів бізнесу.  Соціальне підприємництво у його випадку – 

шлях змінити уявлення про бідність. Ця соціальна проблема, на думку Юнуса – 

проблема системного характеру, яка не дозволяє людині реалізувати себе в 

сучасному світі. Цю тезу він аргументує тим, що в системі, яка цінує гроші 

понад усе, то бідність та безробіття вважаються цілком природнім явищем, а 

іноді навіть бажаним. Більшість сучасних економічних систем позбавляє людей 
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можливості бути безкорисними і не прагнути фінансового збагачення від 

бізнесу. Також підприємець зазначає, що благодійна діяльність, ігноруючи 

фінансові надходження, може втратити свою життєздатність або ж сформувати 

залежність у тих, на кого направлена благодійність [5, C.17].   

 Мохаммад стверджує про проблему відношення до бідності в сучасному 

суспільстві. Слід зазначити, що на прикладі Юнуса можна побачити, як вдале 

соціальне підприємництво, вирішуючи нагальні проблеми суспільства, не 

тільки мінімізує їх, а змінює саме ставлення людей до проблем бідності, 

безробіття, наркоманії, проблем екології тощо. Отож, за словами Юнуса: 

«…бідність не створена бідними людьми. Бідність не закладена в людині; це 

щось, що людині нав‘язують<…>Система створює бідність…Причина бідності  

- це один і той самий процес, одні і ті самі недоліки в інститутах, одні і ті самі 

недоліки в базовій концептуальній основі економіки» [5, C.18-19].   

 Слід зазначити, що недоліки в економічній системі, що веде до 

соціальних проблем побачив не тільки Юнус. Мається на увазі сама сучасна 

цінність грошей, яка призводить до нівелювання основних моральних 

цінностей. Кастельс, досліджуючи глобальні мережеві структури та 

взаємозалежну глобальну систему капіталу, зазначав, що: «Ця глобальна 

мережа капіталістичних мереж одночасно об'єднує і ставить під свій контроль 

центри накопичення капіталу, визначаючи структуру поведінки капіталістів ... 

Це капіталізм у його найбільш чистому вираженні, що живе тільки для грошей і 

заради грошей і виробляє товари заради виробництва інших товарів» [21, 

C.497]. 

Далі буде перераховано риси соціального підприємця, але забігаючи 

наперед, слід зазначити, що однією з ключових характеристик таких людей є їх 

здатність до сміливих дій. Саме соціальні підприємці в змозі дати виклик 

системі, тобто вирішуючи низку соціальних проблем, такі люди бачать корінь 

проблеми в нездатності інститутів та органів державної влади їх вирішити. 
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Інноваційна роль соціального підприємництва – трансформація існуючої 

системи згідно вимог часу та потреб суспільства. Підтверджує цю тезу думка 

Мохаммада Юнуса щодо проблеми безробіття: «Ми повинні розробити нову 

систему, в який слово «безробіття» буде абсолютно невідоме.  Тобто треба 

створити новий проект. По-перше, необхідно наново розтлумачити поняття 

«людина» як істота одночасно і егоїстична, і безкорисна. По-друге, треба 

визнати, що альтруїзм можна виразити і через бізнес. Егоїзм призводить до 

проблем, але ми не маємо іншої методології вирішення цих проблем, крім як 

через благодійництво» [5, C.23].       

 Для вдалої реалізації соціального підприємництва на увагу також 

заслуговують всі види ініціатив, що засновані на міжсекторному 

співробітництві. «Ділове співробітництво з організаціями громадянського 

суспільства та державного сектору може бути джерелом натхнення для 

створення ідей, які вирішують конкретні соціальні потреби. У цих заходах 

також узгоджується  ідея корпоративної соціальної відповідальності, на основі 

більш широкого діалогу з соціальним середовищем організації, це відкриваючи 

нові можливості для бізнесу в інтересах всього соціального середовища 

компанії» [69, C.22]. Тим часом, соціальні інновації відбуваються, насамперед, 

на кордоні між секторами для розробки нових рішень, що використовують 

простір між областями або інститутами.     

 Бурхливий розвиток національної економіки – також досить важлива 

умова для більш ефективного впровадження соціального підприємництва. 

Проте ми не будемо заходити до царин економічної теорії і звернемося до 

теорії Едмунда Фелпса, який досліджуючи економічний розвиток, виявив роль 

інновацій в цих процесах. Але він розглядає не просто яскраві інновації в 

світовій історії, вчений викриває роль звичайних людей у цьому процесі. Автор 

наводить ряд історичних фактів і стверджує про відмінність рис сучасних 

економік в умовах, в яких звичайні люди, наділені різними талантами, 
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отримали можливість для особистісного росту і самореалізації [48]. 

Повертаючись до історії, Фелпс зазначає, що навіть в епоху Відродження, саме 

коли були зроблені ключові історичні відкриття, це не збільшило підсумкових 

економічних знань щоб покращити рівень життя простих людей. Це було 

пов‘язано з тим, що їм було не достатньо розвинути нові методи і продукти, які 

б стали доступними для всього суспільства. Головна причина в тому, що в 

ранніх економіках ще не сформувались інститути, які були б здатні 

підштовхнути до винахідництва та можливості інновацій [48, C.23]. На 

сучасному етапі розвитку такі інституції представлені досить широко в країнах 

Європи, наприклад, бізнес-інкубаторами, що «є ефективним засобом для  

створення дієздатних нових підприємств. У подальшому вони можуть  

набувати інших форм підприємництва як технопарки, технополіси, ділові 

мережі, кластери, франчайзингові схеми, стратегічні альянси, вільні  економічні 

зони, території пріоритетного розвитку, єврорегіони тощо» [19, C.90]. 

Раніше економіки все частіше займалися експортом та імпортом, 

прагнучи великого товарообігу між країнами. Бізнес вимагав виробництва, але 

був зосереджений на розповсюдженні та торгівлі. Проте всі ці факти були 

суперечливими, адже зарплатня середнього робочого навіть не збільшувалася, 

попри прогрес науки та торгівельних зв‘язків. Фелпс ставить у приклад 

Великобританію: «...в міру зростання чисельності населення Британії її 

економіка все більше зверталася до промислового виробництва, торгівлі та 

різноманітних послуг, тобто до тих форм діяльності, для яких було потрібно 

менше землі, ніж для сільського господарства. З цієї причини зростання 

чисельності населення все менше позначалася на зростанні заробітної плати та 

збільшенні вироблення з розрахунку на робітника. Уявлення, згідно з яким 

зростання населення перешкоджало продуктивності та заробітної плати або 

серйозно обмежувало їх, занижуючи, таким чином, і затуляючи розвиток 

економічних знань, здається тому не дуже переконливим. Зростання зарплат і 
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продуктивності праці стримувало щось інше» [48, C.25]. Фелс робить 

припущення, що двигуном прогресу був не капітал, масштаби виробництва чи 

товарообмін. Він завдячує цьому приросту знань і припущенню, що в 

майбутньому цих знань буде ще більше [48, C.28]. Автор наводить приклад 

класичних концепцій ринкової економіки, згідно яких «в рамках національної 

економіки немає місця для відкриттів, тобто немає місця для того, що ми могли 

б назвати внутрішньої інновацією (indigenous innovation) або ж внутрішнім 

приростом економічних знань, оскільки - знову згідно цієї позиції - економіка 

вже пізнана в тій мірі, в якій це можливо. У такому випадку країна повинна 

шукати джерела ідей чи відкриттів, здатних привести до нових економічних 

знань, за межами своєї економіки - в державі (законодавчому органі або у 

королівської влади) або ж у фінансованих приватним капіталом некомерційних 

інститутах, своїх чи зарубіжних. Звідси випливає те, що на початку XIX 

століття в процесі невпинного зростання продуктивності і заробітної плати 

знайшла відображення якась зовнішня сила, а не нова сила самої економіки» 

[48, C.29]. Тобто більшість класичних концепцій пояснювало різноманітні 

прогресивні зміни в економіці в зовнішніх причинах, що були привнесені 

іншими інститутами. Таким чином, всі історики пов‘язували економічний ріст 

державних економік з науковими відкриттями, що мали місце по всьому світу. 

Далі автор приводить нас до іншої думки, що дещо протирічать класичним 

поглядам і є цікаво для розгляду умов в яких народжуються інновації і хто є їх 

суб‘єктами. Він доводить, що прогрес у науці не міг бути рушійною силою 

вибухового зростання економічних знань в XIX столітті. Цитуючи вчених 

енциклопедистів та оперуючи історичними фактами Фелс заключає, що «майже 

всі винахідники, навіть найбільші з них, які не були за своєю освітою вченими, 

а то й зовсім не були особливо освіченими людьми Пол Джонсон зазначає, що 

більшість винахідників походили з бідних сімей і не могли дозволити собі 

пристойної освіти, але їм дістало розуму і винахідливості <…> обдаровані 
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винахідники, нехай навіть неосвічені, доповнювали наукове знання, коли їхні 

експерименти приводили до знахідок. Однак такі винахідники не створювали 

наукового знання, точно так само, як бармени, винаходять нові коктейлі, не 

створюють знань в області хімії: для цього їм просто не вистачало освіти. 

Наукове знання доповнювалося в тих випадках, коли теоретикам, які мали 

відповідну освіту, вдавалося зрозуміти, чому винахід працює. (Наприклад, 

потрібен був музикознавець, щоб зрозуміти, як «працюють» кантати Баха.) 

Якщо винахід, яка досягла стадії експериментальної перевірки, згодом 

розвивалося і приймалося, стаючи тим самим новацією, воно створювало певні 

економічні знання» [48, C.31-32]. Таким чином, вважати винаходи двигуном 

економічних знань є помилково, на думку Фелса. Винаходи, прославили своїх 

творців і стали відомими завдяки важливим інноваціям, до яких призвели, що 

не були першопричинами, тобто не могли бути своєрідними зовнішніми силами 

до економічної системи. Вибухові зростання економічних знань, на думку 

вченого в ХІХ столітті є наслідком виникнення нового типу економіки, такої 

системи, що могла породжувати ендогенні інновації. Автор називає це 

«внутрішньою креативністю/інновацією»: «ці економіки дали звичайним 

людям, наділеним самими різними талантами, свого роду процвітання - досвід 

залученості, особистісного росту і самореалізації. Навіть люди з небагатьма або 

скромними талантами, яких ледь вистачало, щоб знайти роботу, набули 

навичок додатки власного розуму - розпізнавання можливості, рішення задачі, 

осмислення нового способу або практики застосування якоїсь нової речі. 

Коротше кажучи, іскра динамізму створила сучасне життя» [48, C.33].  

 Можна зробити висновок, що соціальний підприємець впроваджуючи 

свою справу не повинен обов‘язково абсолютизувати всі умови до сучасних 

економічних світових реалій, він також має можливості створювати соціальні 

інновації на основі локальної економічної системи та тих ресурсів, що вона має, 

особливо, включаючи людські ресурси. Автор на детальних прикладах та 
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історичних фактах показав, що особливими рисами сучасних економік є умови, 

в яких звичайні люди, маючи певні таланти, отримати можливість 

особистісного зростання і самореалізації. Задача соціального підприємця 

створити такі можливості, адже людський ресурс є найціннішим як для його 

підприємництва так і для суспільства в цілому.  

Розглянути за яких умов можливо посприяти створенню соціального 

підприємництва як інноваційної інституції доцільно через інституційний підхід, 

який розглядався вище в питанні поширення соціальних інновацій. Більшість 

інновацій в процесі свого розвитку за вдалих умов можуть зазнати процесів 

інституціоналізації, тобто стають нормами, закріпляючись і стаючи стійкими 

практиками в суспільстві. Однак, це досить складний процес і не завжди такий, 

що досягає цього етапу. Запропонований підхід можна розглядати як 

трансформацію в деякій мірі підходу Д.Норта до формування інституційного 

середовища. Клейнер пропонує виділяти три світи, які беруть участь в 

інституційних змінах – «"світ інститутів", "світ агентів" і "світ полів взаємодії 

агентів" розглядаються як три різні і такі системи, що самостійно розвиваються 

(хоч і тісно взаємодіють між собою), для кожної з яких характерні свої 

закономірності, внутрішні зв'язки, дисфункції. Відзначимо, що при такому 

підході стан і еволюція інституційної системи даного суспільства істотно 

залежать від стану і взаємодії індивідів і організацій (підприємств)» [40, C.411].  

Роль окремого суб‘єкта в процесі впровадження соціального 

підприємництва важко переоцінити. В рамках інституційного підходу, вчені 

виділяють наступні види позитивної активності агентів інституційних змін (є 

доцільним перенести ці теоретичні узагальнення на особу соціального 

підприємця, як агента соціальних змін в процесі своєї інноваційної діяльності) 

- «усвідомлення потреби в інституті <…>; 

-      формулювання його сутності, конкретизація вимог до інституту; 

-        просування інституту в маси і / або в органи, фіксуючи інститути 
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(включаючи агітацію, лобіювання тощо);  

-             виконання умов, що диктуються даними інститутом; 

-             підтримання функціонування інституту» [40, C.417]. 

 Відповідно своїм функціям агенти можуть виконувати наступні 

позитивні ролі по відношенню до інституту:  

- Адаптер - суб'єкт, здатний сприймати суспільні настрої, пов'язані з 

інституційної потребою або з її відсутністю;  

- Ініціатор - суб'єкт, активно бере участь у створенні даного інституту;  

- Прозеліт - гарячий прихильник введення і поширення нової норми;  

- Пропагандист - прихильник даного інституту, професійно лобіст, активно 

поширює позитивну інформацію про нього;  

- Дистриб'ютор - особа, уповноважена допомагати суб'єктам в адаптації до 

даної нормі, надавати необхідні документи, роз'яснювати особливості 

застосування даної норми; 

- Контролер - особа, яка здійснює моніторинг процесу функціонування та 

поширення інституту та здійснює реакцію на порушення даної норми»[там 

само].  Даний підхід нагально показує яке підґрунтя готує окремий суб‘єкт 

соціальних інновацій та яку низку функцій виконує в процесі впровадження 

інновацій і пов‘язані з ними ролі, які він виконує.     

 Слід зазначити, що створення нових соціальних підприємств впливає на 

інституційну динаміку суспільства, адже перш ніж реалізувати ідею 

соціального підприємництва необхідно усвідомлювати яким чином своєю 

діяльністю воно буде впливати на схожі інститути або організації своєю 

діяльністю: «Можна виділити три аспекти ролі підприємства в 

інституціональна процесі: роль генератора і розповсюджувача виробничих 

інститутів і угод; роль інкубатора інститутів; роль індивідуального 

інституційного інтегратора (йдеться про залучення індивідів до складу носія 

даної норми)» [40, C.419].         
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 В свою чергу, не менш важливою умовою для створення соціального 

підприємництва є увага держави та їх тісна взаємодопомога, узгодженість та 

злагодженість. Адже будь-які соціальні інновації впливають на функціонування 

дотичних до них організацій та інститутів, що не може залишитись без уваги 

держави. Даний аспект більш детальніше розглядається в наступному пункті. 

Польські вчені, досліджуючи соціальні інновації стверджують, що «серед 

найбільших бар'єрів для розвитку інновацій в Польщі слід відзначити 

відсутність адекватного рівня культури інновацій та співпраці. Хоча у нас є 

досить гарне інтелектуальний капітал, проте соціальний капітал серед 

найнижчих у Європі. Співпраця та взаємодія між акторами розробки та 

реалізації інновацій також слабка, ніж в інших країнах Європейського Союзу - 

як між компаніями та державним сектором і приватним секторами»[69, C.21]. 

Дану проблему можна перенести і на українські реалії, адже проблема 

співпраці держави з підприємцями стоїть перед нашою країною досить 

тривалий час. 

 

 

2.2. Якості та риси соціального підприємця  

Суспільний розвиток напряму залежить від перетворень, що відбуваються 

в суспільстві. Якщо ми будемо розглядати дані зміни на макрорівні, то 

зрозуміємо, що за кожними інноваціями стояли певні люди, їх автори, суб‘єкти 

даних змін: «Будь-які масштабні соціальні інновації потребують суб‘єкта, який 

повинен мати відповідний світогляд, волю, економічну і політичну 

зацікавленість, а також достатні ресурси і можливості» [34, C.62]. В нашому 

випадку такий суб‘єкт – це соціальний підприємець. Соціального підприємця 

можна визначити  суб'єкта, який усвідомлює деяку соціальну проблему і 

використовує принципи підприємництва для організації підприємства та 
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управління ним з метою вирішення цієї проблеми, або виробництва соціальної 

зміни [24, C.12].          

 Набагато раніше від Шумпетара, французький економіст Жан-Батіст Сей, 

який на початку 19-го століття, описав підприємця як людину, яка "зрушує 

економічні ресурси з області з більш низької в області підвищення 

продуктивності і більшого виходу", тим самим розширюючи буквальний 

переклад від французького «той, хто бере на себе, щоб охопити концепцію  

створення вартості [61]. З іншої сторони, Пітер Друкер, не вбачає в підприємці 

важливого агента змін,  але описує його як хитрого і такого, що прихильний 

бути експлуататором змін. За Друкером, «підприємець завжди шукає змін, 

реагує на них, і використовує їх як можливість» [58, С.28].    

 Вище йшла мова про інноваційну рису соціального підприємництва. Тому 

соціальний підприємець в даному випадку – соціальний інноватор. «Історик 

Джоель Мокір виявив, що, хоча в деяких випадках підприємці могли 

використовувати наукове знання, інноватори зазвичай йшли попереду науки, 

спираючись тільки на свої здогади і експерименти» [48, C.30].   

 Ряд вчених виокремлюють соціальних підприємців від звичайних 

бізнесменів: «Перріні і Вурро припускають,  що соціальні підприємці схильні 

до більш демократичним або колегіальним процесам прийняття рішень, ніж 

комерсанти. Джоанна Мейр і Ернесто Нобо вважають, що соціальні підприємці 

більше інших незадоволені поточним станом справ і це дозволяє їм краще 

бачити можливості для соціальних змін. Ганеш Прабу вважає, що соціальним 

підприємцям краще вдається збирати групи підтримки в різних верствах 

суспільства, ніж традиційним бізнесменам» [45, C.35-36].    

 В незалежності від того, чи буде розглядатися підприємець як актор 

соціальних змін (новатор), чи просто той, хто використовує ці зміни в своїй 

діяльності, майже всі теоретики пов‘язують підприємництво з можливостями 

[24, C.12]. Серед рис, якими володіють підприємці, на думку вчений, яскраво 
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вирізняється здатність бачити і використовувати нові можливості, мотивація та 

активність, які є допоміжними факторами у прийнятті неминучого ризику. 

Сама про такі аспекти писав П.Друкер.       

 Підприємець мислить творчо  і продукує нові рішення, які значно 

поривають з вже  існуючими схемами. Соціальний підприємець не намагається 

оптимізувати існуючу систему з незначними змінами, але замість цього 

знаходить абсолютно новий спосіб підходу до проблеми. Цю тезу вичерпно 

продемонстровано в [65], де одним з прикладів є діяльність П'єр Омідьяра і 

Джефрі Скола, засновників eBay, - американської Інтернет компанії, «що керує 

сайтом eBay.com, он-лайн майданчик для проведення аукціонів і торговельний 

веб-сайт, на якому приватні та юридичні особи здійснюють продаж та купівлю 

різноманітних товарів та послуг»[74]. Засновники еbay,  усвідомили так звану 

«незадовільну рівновагу», що полягала в нездатності локально обмежених 

ринків оптимізувати інтереси як покупців, так і продавців. «Як правило, 

продавець не має інформації хто був кращим покупцем, так як і покупці не 

знають хто є кращим (або будь-яким) продавцем. В результаті,  ринок не був 

оптимальним для обох зацікавлених сторін. Люди, які продають старі чи 

непотрібні  товари для дому під час  «гаражних розпродажів», привертають 

увагу тільки тих людей, що знаходяться поруч фізично, але очевидно що не 

оптимальне число або тип покупців» [65, C.32]. Люди, які намагаються 

придбати певні «замислуваті» товари довго їх шукають на сторінках жовтих 

каталогів та численних оголошеннях. Інколи виникає брак інформації з боку 

обох сторін про певних товар чи послугу і покупець, як правильно, залишається 

незадоволеним. Таким чином, П'єр Омідьяр і Джефрі Скол, створивши 

глобальну мережу розпродажів в мережі Інтернет, самі не усвідомлюючи цього, 

відкрили новий простір для реалізації товарів і послуг на фоні рівних 

можливостей і прозорої інформації для обох зацікавлених сторін. Тобто, 

підтверджуючи вищенаведену тезу, про створення якісно нового підходу, П'єр 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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Омідьяр і Джефрі Скол не розроблили кращий спосіб для стимулювання 

гаражних розпродажів. Кожен знайшов абсолютно новий і абсолютно творчий 

підхід до вирішення проблем, з якими вони мали справу (також наводиться 

приклад діяльності Стіва Джобса і Фреда Смітта, засновника FedEX [65]. 

 Також у стенфордському віснику наголошується  на таких не менш 

важливих якостей підприємця як: здатність активно діяти, замість того, щоб 

чекати, втручатися або переконувати когось вирішити певну проблему таким 

чином; підприємці демонструє мужність, постійно ризикуючи протягом усього 

процесу інновацій; мають стійкість до прийняття  творчих рішень, - 

підприємство не протікає без невдач або несподіваних поворотів, і підприємець 

повинен бути в змозі знайти творчі шляхи навколо перешкод і проблем, які 

виникають.            

 Як зазначалося вище, на прикладі Юнуса, соціальний підприємець не 

ставить за мету отримання прибутку. Щоправда, сучасні підприємці не завжди 

можуть мислити в такій площині: «Наразі у нас існує тільки один вид людської 

істоти: людина, яка присвячує себе заробітку грошей. Таким чином, ми 

створюємо структуру, в котрій гроші – це головне. Ми усі женемося за 

грошима, тому що в цьому світі бізнес означає зарабити гроші, максимально 

збільшити прибуток, примножити цінність. Саме тому, все що б ми не робили в 

цьому світі, крутиться навколо гонитви за грошима. Коли гроші відіграють 

допоміжну роль – це нормально; але замість цього гроші стали на чолі столу» 

[5, C.20]. Інакше кажучи, соціальний підприємець, це перш за все, людина, яка 

використовує гроші для підтримання системи свого підприємства, не 

забуваючи про головну мету – вирішення соціальних проблем. Гроші для нього 

– допоміжний фактор.           

 Часто інноваторів пов‘язують з креативним класом, що представляє 

собою певний прошарок, який здатний буквально створювати ідеї: «Якщо 

ознаками середнього класу є соціально-професійний статус, рівень освіти, 
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рівень доходу і наявність майна, самооцінювання, тобто при його визначенні 

домінують критерії, пов‘язані зі споживчими можливостями його 

представників, то креативний клас характеризується творчим потенціалом, 

бажанням і здатністю бути учасником процесів суспільного розвитку» [34, 

C.63]. Саме через зазначені характеристики деякі вчені зараховують соціальних 

підприємців, новаторів в розряд креативного класу.      

 З початку 60-х років минулого століття і до наших днів починають 

з‘являтися роботи, присвячені ідеї появи нового класу професіоналів і його 

зростаючому впливі  (Даніел Белл, Пітер Друкер). З часом такий соціолог, як 

Ерій Райт пропонує такий критерій диференціації робітників, як володіння 

дипломом. Таким чином, він виокремлює  класову позицію професіоналів  

(експертів, спеціалістів) [42, C.86]. Досить грунтовно розробив теорію 

креативного класу Річард Флоріда, який звернув увагу на його трансформуючу 

роль по відношенню до сучасного суспільства. Більшість теоретичних доробок 

вченого можна перенести і на соціальних підприємців, як головних субєктів 

соціальних інновацій.           

 Флоріда робить акцент на економічній складовій креативного класу. «Я 

виділяю його як економічний клас і стверджую, що його економічна функція 

підтримає і визначає культурні рішення креативних професіоналів так само як і 

їх стиль життя [49, C.82]. Певний ріст креативного класи вчений вбачає в 

змінах пріоритетів та цінностей цієї групи суспільства. На основі ряду інтерв‘ю 

та фокус-груп Флоріда визначає такі основні напрямки набутих цінностей, що 

по своїх сутті представляють, в деяких випадках, суміш традиційних і нових 

цінностей.         

 «Індивідуальність. Представники креативного класу демонструють стійку 

прихильність індивідуальній своєрідності та самоствердженню. Вони не 

бажають підкорятися інструкціям зі сторони організацій і інститутів і чинять 

опір традиційним груповим нормам» [49, C.82]. Звичайно дана теза є більше 
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узагальненням чим точним правилам, хоча дійсно, більшість соціальних 

підприємців перш ніж прийти до нової ідеї були невдоволеними існуючими 

нормами та порядками. Саме їх індивідуальність та здатність критично 

дивитись на стан речей є одними з рушійних факторів.    

 Меритократія. Цей напрямок цінностей пояснюється тим, що в 

креативному класі цінять особисті навички та здобутки а також здатність йти 

до своєї цілі і бути вірним своїй справі. Гроші як показник професійних 

здобутків у представників цього класу відходять на другий план [49, C.92-93].

 Різноманітність і відкритість. «Як показують мої інтерв‘ю і фокус-

групи, члени цього класу безумовно надають перевагу оточенню та 

організаціям, в яких є місце для кожного і де кожен може досягти успіху» [49, 

C.94]. Це свідчить про те, що у представників креативного класу майже немає 

стереотипів щодо представників сексуальних та релігійних меншин тощо.

 Загалом інновація вимагає дещо більшого ніж просто креативності. 

Майже кожен з нас має уявлення про те, як змінити світ, але лише деякі з цього 

кола людей мають достатні навички, сміливість та впевненість реалізувати ці 

ідеї.  Соціальний підприємець характеризується справжніми діями, а не тільки 

наявністю ідей, але і лідерськими навичками, винахідливістю і здатністю 

переконати інших підтримати його дії – це пробуджує весь наявний потенціал 

діяти [69, C.17]. Цю тезу підтверджує те, що соціальний підприємець, на 

відміну від креативного класу реалізує свої ідеї в практичному плані. Коханова 

на основі діяльнісної складової соціального підприємця і його суспільно 

корисної справи  виокремлює такі їх типи: «Діяльність соціального підприємця 

корисна для всього суспільства, тому разом з отриманням прибутку вирішує 

найважливіші проблеми і зацікавлена в добробуті і планомірному розвитку 

всього суспільства Соціальні підприємства в Росії діляться на три категорії: 

спеціалізовані підприємства, некомерційні та благодійні фонди, малий бізнес, 

вирішальних в рамках своєї діяльності соціальні проблеми» [24, C.4].  
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 Девід Борштейн виділив шість якостей успішного соціального 

підприємця, на основі досліджуваних ним випадків. На відміну від Друкера, 

який писав про сміливість інноватора в своїх діях, Борштейн не повністю з ним 

погоджується, наголошуючи, що більшість інноваторів, яких він досліджував 

не вирізнялись сміливістю і рішучістю у своїх діях. Він стверджує, що головна 

складова, яка відрізняє успішного підприємця від простого підприємця – сила 

мотивації. Перша важлива риса, яка спостерігається в соціальних підприємцях , 

це – готовність виправляти свої помилки. Автор зазначає,  що можливо комусь 

це може здатися дрібницею, однак, «дуже складно зупинити потяг, коли він вже 

від‘їхав від станції <…> як і всі організації,  навіть найуспішніші соціальні 

підприємства, орієнтовані на суспільні перетворення, як правило, проходять 

декілька циклів. Їх стратегії, бізнес-моделі змінюються у зв‘язку з  новими 

можливостями, що з‘являються та  існуючою кон‘юнктурою ринку. Без цього в 

них мало шансів вийти на серйозний рівень і досягнути серйозних результатів. 

Готовність підприємця виправити свої помилки  (в поєднанні з відкритістю по 

відношенню до ринку і орієнтованістю на природний ріст) представляє собою 

життєво важливу складову процесу практичної реалізації будь-якої соціальної 

ідеї» [11, C. 360]. Потяг до постійної самокорекції, зміни, які вимагає час – 

цілком раціональна характеристика в сучасних умовах. Яскравий приклад 

наводить нобелівський лауреат, Джозеф Стігільц - МФВ, який чітко 

дотримувався запланованих раніше ним процедур і відмовився від численних 

аргументів, які підтверджували помилковість прийнятих рішень фонду. Ці дії 

сприяли, як наслідок, швидкому росту глобальної економічної нестабільності і 

людські страждання в розвиваючих країнах [11, C.361-361].   

 Готовність розділити успіх – друга риса успішного соціального 

підприємця. Автор аргументує це тим, що чим охоче підприємець буде 

ділитися своїми досягненнями, чим більше знайдеться охочих людей 

допомогти цій справі [11, C.362]. Тобто, підприємець не шукає визнання, він 
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постійно вказує на тих суб‘єктів, які допомагали йому, і тим самим наголошує 

на масовій залученості різноманітних організації, підприємств та осіб в цій 

справі.           

 Готовність звільнитися від стереотипів. Більшість соціальних 

підприємств знаходять більше свободи через реалізацію в громадському 

секторі, звичайно бізнес-середовище також є відкритим для соціального 

підприємництва. «Але комерційні підприємства, як правило, обмежуються тим, 

що намагаються якомога швидше збити виробничу продукцію або ж надати ті 

чи інші послуги протягом відносно короткого терміну, щоб отримати 

відповідний прибуток. Організації, яка займаються створенням істотних 

суспільних цінностей, можуть взагалі не генерувати прибуток, принаймі в 

період часу, який надають інвестори» [11, C.363]. Не можна також виключати 

роль університетів та держави. Адже, за приклад, який наводить автор, 

згадуючи мікрокредити Юнуса є досить цікавим. Ця ідея ніколи б не втілилася 

у життя, якби не фінансувалася бізнесом, не вивчалася б економістати та не б 

підтримувался державою. І як зазначає Борнштейн, де б не почав свою справу 

соціальний підприємець «будь-яка інновація припускає здатність 

абстрагуватися від минулих суджень та оцінок» [11, C.364].   

 Під готовністю переступати звичні межі розуміється здатність 

створювати нові соціальні структури, об‘єднувати самих різних людей, 

комбінувати такі сили та ресурси , які б звичайне консервативне суспільство не 

наважилося б зробити. «Відсутність залежності від усталених структур не 

тільки допомагає соціальним підприємцям звільнитися від гніту 

загальноприйнятих думок і поглядів, але і допомагає особливим чином 

комбінувати ресурси» [11, C.364]. Автор підтверджує дану тезу, наводячи 

приклад з організацією Ashoka, яка змогла застосувала бізнес-підхід в 

соціальному середовищі. Childline, що надає безкоштовні консультаційні 

послуги для дітей, об‘єднала навколо себе безпритульників, бізнес-структури, 
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державу та соціальні групи. Як наслідок, це створило цілу мережу відділень 

організацій [11, C.364].         

 Готовність працювати без визнання з боку суспільств. Знову ж таки, як 

приклад автор ставить організацію Ashoka, яка своєю діяльністю допомагає 

багатьом пілотним версіям реалізувати себе як соціальні підприємства: «я маю 

на увазі не фінансову підтримку, яку Ashoka надала 1400 членам своєї 

організації. Більша частина підприємців, у яких мені довелося брати інтерв‘ю, 

заявили, що довіра, переконаність у власній правоті, контакти та нові ідеї, які 

вони отримали завдяки Ashoka мали для них значно велику цінність, чим 

просто доступ до грошей» [11, С.366]. Ця організація, підтримуючи соціальних 

інноваторів-початківців змінила усталені погляди яким чином здійснювати 

соціальні зміни. Більшості підприємств які несуть в собі соціально направлені 

задачі важко заявити про себе як державі так і масово розрекламувати себе 

суспільству.           

 Однією з важливих складових соціального підприємництва є те, що 

соціальні підприємці беруть на себе соціальну відповідальність (Corporate 

Social Responsibility) за те, що відбувається навколо і вибудовують свій бізнес 

так, щоб вирішувати проблеми, стоять перед усім суспільством. В описанні 

ключових якостей та рис соціального підприємця, згадувалася така складова як 

соціальна відповідальність за свій бізнес. Варто зазначити, що ця якість не є 

суто індивідуальною рисою людини, як морально установка тощо, в даному 

випадку – це одна із умов сучасності. Важливу роль держави в цьому процесі 

складно переоцінити, але її роль буде описана нижче. Соціальна 

відповідальність, що стоїть перед інноватором скоріш допомагає зрозуміти 

яких дій та установок вимагає суспільство від соціального підприємця.  

 Януш Крулік, досліджуючи соціальну відповідальність інновацій, 

зазначає, що варто процитувати рівні класифікації соціального підприємства, 

запропоновані Інститутом IBM, крізь призму корпоративні заходи. Останні два 
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рівня підключені до програмування активності соціальної відповідальності [63, 

C.166]. Такі рівні допомогають нагально побачити, які дії має виконувати 

соціальний підприємець, аби залишати за собою право називати свою справу 

«соціально відповідальною».  

- Рівень 1 - дотримання закону: компанії поважають закон,який діє в їх країні, 

де здійснюєтьсягосподарська діяльність  (виробництво, логістика, продаж); 

- Рівень 2 - благодійність: пристосовувати підприємницьку діяльність на 

вирішення нагальних потреб соціуму; 

- Рівень 3 - поведінка узгоджується з проголошеним цінностям: включення 

системи цінностей в кодексах поведінки підприємств в рамках його діяльності; 

- Рівень 4 - ефективність: отримання відчутних переваг за рахунок збільшення 

ефективності і реалізації заходів в інтересах компанії та її партнерів, 

- Рівень 5 - співпраця (платформа) з метою розвитку: вихід на нові ринки, 

встановлення партнерських відносин та розробка інноваційних продуктів і 

послуги [63, C.166-167]. Дані рекомендації є доцільними для соціально 

орієнтованого або ж соціально відповідального бізнесу, що є більш ширшими 

поняттями чим соціальне підприємництво, але також є корисними і 

необхідними для останнього. 

 

 

2.3. Держава і соціальне підприємництво 
 

На сучасному етапі прийшло усвідомлення того, що ні один сектор 

(держава, некомерційні організації та бізнес), на думку автора не в змозі 

самостійно вирішити ряд соціальних проблем, тому останнім часом стає все 

більш актуальним пошуки найбільш оптимальної між секторної взаємодії. 

Формується окремий клас, який здатен бути суб‘єктом активних соціальних 

змін [16]. Проте навіть при наявності такого прошарку населення задля 

ефективності та взагалі можливості інновацій треба розуміти що «інноваційний 
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процес у сучасних умовах може бути успішним лише за наявності і активності 

креативного прошарку населення, тому він повинен запроваджуватися не 

«зверху» або «знизу», а у діалозі держави як замовника інновацій і креативного 

класу — на основі всебічного узгодження їх інтересів» [34, C.63].  

 Щоб більш детальніше розібратися в складному процесі взаємодії 

соціального підприємництва та держави, необхідно чітко роз‘яснити роль 

соціального підприємництва в державній політиці та роль держави як гравця, 

сторожа чи партнера в реалізації завдань, що стоять перед соціальним 

підприємцем. Отож, необхідно узагальнити ключові завдання, що стоять перед 

цими питаннями. «Першочерговими завданнями держави стають узгодження 

інтересів різних груп і верств населення, захист прав і законних інтересів 

громадян, забезпечення умов їх легальної самореалізації, активної соціально-

інноваційної діяльності, взаємного підсилення і солідаризації державних 

інтересів з суспільними. Тобто, «необхідно перетворення держави — нічного 

сторожа, держави — бандита, держави — корупціонера та соціального 

партнера»» [34, C.63].   

Цікавими є погляди з точку зору системології, на думку Єльчанінова 

щодо зв‘язків однієї системи з іншою, якщо розглядати роль держави в  

питаннях функціонування соціального підприємництва дана думку заслуговує 

на увагу. «Існують дві основні проблеми, які система повинні вирішити задля 

свого сталого розвитку: виявлення функціонального запиту, що найбільш 

відповідає властивостям системи, та пошук надсистеми, від якої цей запит 

надходить» [17, C.48].  Автор робить висновок, що загалом властивості системи 

виявляються в її спроможності підтримувати зв‘язки з іншими системами. 

Таким чином, щоб бути частиною надсистеми, в нашому випадку держави, 

соціальне підприємництво має бути спроможним взаємодіяти з державними 

структурами. «Людина найкраще почуває себе в соціальному середовищі, де 

вона може встановити найбільше зв‘язків, що відповідають її проявленим 
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(екзистенціальним) властивостям. Коли у державі закони сприяють 

встановленню цих зв‘язків, тоді людина відчуває себе соціально захищеною. 

Чим більше властивостей людина зможе проявити, тим більше у держави 

можливостей зайняти належне місце у світовій спільноті» [17, C.48-49]. 

На думку Мохаммада Юнуса, низку соціальних проблем не слід 

перекладати на плечі держави, тому що суспільство створює собі ці проблеми з 

такою швидкістю, що держава не в змозі вчасно на це відреагувати і, як 

наслідок вирішити ці проблеми [5, C.23]. Натомість, за словами економіста, 

держава може організувати соціальний бізнес а також вчитись створювати 

соціальний бізнес у приватного сектора. Таким чином, ми не маємо 

розмежовувати проблему – хто їх буде вирішувати, а хто їх створює. Разом з 

цим, держава має продовжувати вирішувати проблеми, не виключаючи своєї 

ролі в цьому процесі. Соціальна відповідальність у сфері підприємництва, не 

важливого якого, класичної підприємницької діяльності чи соціального 

підприємництва, має бути пов‘язана з юридичною відповідальністю 

підприємців, що дозволяє зрозуміти їх взаємозв‘язки і взаємозалежність, а 

також підкреслює взаємну відповідальність двох сторін підприємницьких 

відносин – підприємців і державних органів [22, C.4]. В українському 

законодавстві є визначення соціально відповідального бізнесу, що є близьким 

до соціального підприємництва і стосується його основних принципів і 

обов‘язків, як з боку держави, так і з боку підприємця. «Під соціальною 

відповідальністю розуміють добровільне зобов'язання бізнес-організацій 

проводити таку політику, приймати такі рішення, розвивати такі  напрямки 

діяльності, які є бажаними з точки зору цілей та цінностей суспільства» [9, 

C.146]. В свою чергу, в український законах  поки що не існує єдиного 

визначення соціального підприємництва. «Поняття «соціальне 

підприємництво» застосовується разом з іншою концепцією, а саме – 

соціальної економіки. Дуже часто поняття «соціальне підприємництво» та 
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«соціальна економіка» використовуються для пояснення одного й того самого 

феномену. Соціальна економіка діє через різноманітні інституції, а саме: 

кооперативи, групи взаємодопомоги, громадські організації, які мають спільне 

визначення – «неприбуткові організації» у тому сенсі, що всі ці організації 

отримують прибуток, але не розподіляють його» [22, C.7].  Проте держава не 

повинна обмежувати свою соціально спрямовану діяльність лише 

благодійністю чи соціальними виплатами. «Як можна утримувати людську 

істоту в якійсь подобі зоопарку, де її годують, забезпечують житлом, але не 

дозволяють виконувати основну людську функцію, тобто позбавляють 

можливості займатися діяльністю і насолоджуватися тим, що він зробив?» [5, 

C.24]. Такої думки Юнус про занадто протекціоністську благодійну діяльність 

держави. Існує думка про соціальне підприємництво як ефективний інструмент 

державної політики. Це пов‘язано з появою концепції соціально 

відповідального бізнесу та соціального підприємства. Необхідно розібратися, 

яку долю в соціальній політиці відіграє соціальне підприємництво та чи є це 

доцільним взагалі.          

 Соціальне підприємництво як один з елементів соціальних інновацій має 

низку плюсів, для того щоб фінансуватися з боку держави. Існує чимало 

емпіричних доказів, які свідчать про потенціал соціальних інновацій. По-перше 

вони націлені на задоволення життєво важливих потреб найбільш вразливих 

груп населення, по-друге, соціальні інновації в цілому здійснюються з метою 

покращення рівня життя і по-третє, вони здатні вносити системні зміни. Такі 

системні зміни є для реформування суспільства в напрямку такої арени, де 

навчання та розширення прав та можливостей кожної людини є головними 

джерелами суспільного розвитку. Проте на шляху творчих ініціатив інноваторів 

часто зустрічають не тільки психологічні та фінансові бар‘єри, а і правові, які в 

свою чергу, можуть бути розв‘язані тільки при наявності і включеності в цей 

процес різних рівнів владних структур [60, C.35]. Навіть попри невизначеність 
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понять «соціально орієнтований бізнес» та соціальне підприємництво, а також  

невизначеній ролі соціального підприємництва в соціально-економічному 

розвитку загалом «реалізація державної соціальної політики потребує нових 

інструментів, які в сучасних умовах будуть максимально ефективними. Саме 

соціальне підприємництво сьогодні постає одним із ключових інструментів 

вирішення соціальних проблем» [22, C.2].       

  Щоб ефективно просувати соціальні інновації, Європейський союз 

визначив такі стратегії розвитку соціальних інновацій до 2020 року на семінарі 

Виклик Європі. Насамперед, були поставлені такі задачі: визнати цінність 

соціальних інновацій в підвищення легітимності нових ідей і процесів; 

подолання проблем фінансування (процедури адаптації фінансування різного 

типу та стадії розвитку); нарощування потенціалу (розширюючи посередників, 

мережі, навчання соціальним інноваціям); та адаптувати структури управління, 

щоб зробити суспільство більш чуйним до проблем сучасності [60, C.35-36]. 

 За останні 20 років в період успіху економічного лібералізму модель 

соціальної політики критикувалася, через її високу вартість і низьку 

ефективність, особливо коли безробіття набуло структурного характеру і умови 

життя радикально змінилися. В цей період з‘являється ідея модернізувати 

європейські держави, використовуючи економічні концепції людського і 

соціального капіталу, щоб перетворити соціальне становище в продуктивну 

інвестицію в економіку [60, C.37].         

 Сьогодні, інвестуючи в соціальні інновації держава, перш за все, 

розраховує на людські ресурси. Проте навіть інвестуючи та здійснюючи 

соціальну політику, тим не менш, вирішення соціальних проблем має 

вирішуватися з вкладом соціальних підприємців. Автори зазначають, що навіть 

щедрі пожертвування на боротьбу з багатьма соціальними недугами є не 

ефективними [60]. Це не зробить систему стійкою  до тих чи інших проблем, 

тому що існує необіхідність самій економічній системі адаптуватися до 
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соціальних змін, інновацій тощо. «Це може бути досить тривалий процес, де 

існує ризик продукування соціальних цінностей за участі зацікавлених осіб, що 

займаються загальношанованою діяльністю» [60, C.38]. Просто інвестування за 

рахунок державних коштів буде не дієвим без належної законодавчої бази. 

«Головна складність тут полягає в тому, що соціальні підприємства являють 

собою абсолютно нестандартні інституції. Тобто вони не є приватним 

сектором, водночас не належать повністю громадському сектору. Також 

ускладнює процес відсутність в Україні розвинутих механізмів залучення 

бізнесу і громадськості до вирішення суспільних проблем. Саме визнання 

соціального підприємництва як потужного інструмента розвитку громад 

призведе до врахування їх потреб у державній політиці» [9, C.10]. При створені 

та допомозі соціальному підприємству державі, як головному партнеру та 

контролеру легітимності такої нової інституції необхідно пам‘ятати про те, що 

соціальне підприємництво має відповідати його ключовим характеристикам: 

існування чіткої місії соціального спрямування, інноваційний характер щодо 

вирішення соціальних проблем та в цілому не націленість на прибуток, як 

головну ціль. Тобто в законі такий тип підприємництва має чітко 

відокремлюватись від підприємств з соціальною відповідальністю, 

благодійницьких організацій тощо. Такі чіткі характеристики мають бути 

прописані в законі та низка інших, це може дати змогу полегшити фінансову 

ситуацію будь-якого соціального підприємства на законодавчому рівні. «Уряд 

повинен подбати про встановлення податкових пільг для соціальних 

підприємств, що, у свою чергу, зменшить непрямі податки у випадках, коли 

ринковий дохід недостатній для підтримки соціальної діяльності, а також про 

надання субсидій для розвитку соціальних підприємств за допомогою 

зменшення податку на отримані дотації і споживчі витрати. Особливої уваги 

потребує питання реалізації сприятливих форм взаємодії з громадськими 

організаціями під час виробництва товарів та послуг суспільного характеру, 
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участі соціальних підприємств у конкурсах на виконання державних замовлень; 

забезпечення конкурентних умов у сфері соціального підприємництва; 

підтримки розвитку соціального підприємництва в регіонах» [22, C.11]. Тому 

для створення всіх цих умов необхідна наявність юридичного визнання 

різноманітні організаційно-правові форми соціального підприємництва в нашій 

державі. Створення всього комплексу необхідних умов не має лягати лише на 

плечі соціального підприємця та партнерських організацій, меценатів та 

інститутів тощо. Також можливий варіант створення державної структури, яка 

б представляла інтереси соціального підприємства, зокрема, в питаннях його 

розвитку. Не є виключенням і фінансова сфера: «необхідним є розвиток 

інфраструктури, зокрема фінансової, для збільшення потенціалу й ефективності 

соціальних підприємств; просування іміджу соціальних підприємств. Зазначене 

потребує окремих досліджень у даній сфері» [22, C.11-12].    

 Ще однієї з умов та рекомендації до держави є адаптація державного 

управління до нових вимог зовнішнього середовища і до потреб громадян в 

цілому. Цю проблемну можна вирішити запропонувавши концепцію New Public 

Management, яка «пропонує робити це двома шляхами. По-перше, необхідно 

виявляти та розвивати інтенціальні (приховані) властивості державних 

службовців до екзистенціальних, які будуть використані для підтримки нових 

зв‘язків. Зробити це можна за рахунок перепідготовки або підвищення 

кваліфікації. Іншим шляхом є залучення громадян або організацій, які мають 

певні властивості, до задоволення запита» [17, C.49]. Мова йде про більш 

глобальні перетворення в ціннісній структурі самого державного апарату та 

прямого впливу громадян, що тісно пов‘язані з соціальними запитами, які 

направляються прямо на рівень державних структур. Не менш важливою є і 

друга концепція – Good Governance. Вона виглядає більш реальною у своїй 

реалізації та більш ефективною, адже згідно цій концепції за державним 

управлінням залишається підтримка лише тих зв‘язків, з якими не спроможне 
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впоратися суспільство. «Всі інші зв‘язки підтримують громадяни та організації. 

Це сприяє, по-перше, ефективному задоволенню поточного запиту зовнішнього 

середовища, по-друге, швидкому налаштуванню на новий функціональний 

запит та, по-третє, вибору такого зовнішнього оточення, у якому держава буде 

відчувати себе найбільш комфортно, тобто того, де її властивості повністю 

відповідають запиту середовища» [17, C.49]. Єльчанінов, робить висновок, 

посилаючись на Коваленка, що з точки зору системного підходу, соціальне 

підприємництво, перш за все, забезпечує соціальну адаптацію індивіда через 

його включення до суспільного життя, а соціальне підприємництво, в свою 

чергу, сприяє створенню належного середовище для цього [17 ,C.49]  

 Всі ці умови були б надзвичайно корисними, проте говорити про їх 

реалізацію не має сенсу поки ні держава, ні суспільство не усвідомлює переваги 

соціального підприємництва, адже «при всьому бажанні держава не може 

вирішити всі соціальні проблеми. Так само традиційне підприємництво нечасто 

зацікавлене в їх подоланні. До того ж і влада, і бізнес орієнтуються на 

споживання мільйонних груп. Адже мільйони - це електорат, який забезпечить 

владне місце. Також саме мільйонних доходів хочуть корпорації. Тому 

соціальне підприємництво в Україні має зайняти вільну нішу в економіці і 

суспільстві. Воно хоча б частково вирішує проблеми малих груп. Зокрема, 

допомагає у подоланні соціальної ізольованості, працевлаштовуючи людей з 

обмеженими фізичними та психічними можливостями, безробітних, 

представників груп ризику. А ще знаходить шляхи для реформування 

державних соціальних послуг» [20]. Вирішальним також залишається той факт, 

що підприємці повною мірою не можуть скористатися виділеними їм 

ресурсами через політичні протистояння. На думку Василя Назарука, керівника 

ВРЦ розвитку соціального підприємництва "Соціальні ініціативи", поки є 

тільки одна річ, якої чекають від держави, - дерегуляція малого і середнього 

бізнесу. На цьому етапі розвиток соціального підприємництва - це справа не 
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стільки держави, скільки підприємливих людей, яким повинні допомогти 

успішні бізнесмени-коучі. Освітня діяльність також лежить на ЗМІ та наукових 

установах» (мається на увазі освітня діяльність по підготовці соціальних 

підприємців) [20].          

 Якщо поглянути на низку основних причин недостатнього розвитку 

соціального підприємництва в Україні, наведені Уханьовою, то можна 

побачити, що більшість з цих можна вирішити лише на державному рівні: 

- «Відсутність законодавчої бази, яка б регулювала дану активність; 

- Невизначеність видів діяльності соціальних підприємств на рівні 

держави; 

- Загальний низький рівень підприємництва в країні, не тільки 

соціального; 

- Занадто велика контрольованість сфер, в яких соціальне 

підприємництво може мати найбільший вплив, - охорона здоров‘я, 

соціальний захист тощо; 

- Негативне ставлення до бізнесу в суспільстві 

- Відсутність стимулювання з боку організації що видають гранти – 

часто неурядовим організаціям простіше написати ще одну заявку на 

ще один проект замість того, щоб робити соціальний бізнес у своїй 

сфері; 

- Відсутність інформації про соціальне підприємництво в Україні»[17, 

C.109]. 

Коваленко наводить дещо узагальнені та певною мірою умовні проблеми, 

з якими стикається більша частина суб‘єктів соціального підприємництва: 

«1. Низька мотивація як протест ризику, тобто для переважної більшості 

українських соціальних підприємств питоме небажання фінансових і не 

фінансових ризиків, пов'язаних із конкуренцією з іншими підприємствами чи 

конфліктами з державними органами стають вагомою противагою в порівнянні 
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з небажанням ризиків, зменшення джерел доходів у формі грантів чи 

державних субсидій у разі здійснення ними соціальної підприємницької 

діяльності. Це призводить до слушних припущень, що ризики, пов'язані з 

одержанням доходу від соціального підприємництва, більші, ніж очікуваний 

доход. 2.Низька фінансова стабільність, визначається відсутністю у більшості 

соціальних підприємств достатніх фінансових резервів, а отже, брак 

систематичних додаткових інвестицій (бодай у формі грантів, державних 

субсидій чи волонтерської праці). 3.Обмеженість доступу до наступних видів 

кваліфікованих спеціалізованих послуг, таких як інженерний, екологічний, 

інформаційний, юридичний, фінансовий та адміністративний консалтинг, 

маркетинг та реклама тощо» [23]. Безперечно, ризики та дефіцит державної 

фінансової підтримки є основними перешкодами перед успішним розвитком 

соціальних підприємств. Цілком очевидно, що розв‘язання наведених вище 

проблем має реалізуватися через формування раціональної державної політики, 

щоб включала як і фінансову підтримку (включаючи пільги та особливе 

оподаткування), так і зміни ставлення до соціального підприємництва загалом.  

 

 

2.4. Приклади вдалого соціального підприємництва  

 

Вище було викладено матеріал, що стосувався сприятливих умов для 

розвитку та в основному впровадження соціального підприємництва, його місії 

та специфіки, рис соціального підприємця, а також наслідків, що за собою несе 

такий вид соціальної інновації. Для нагального прикладу буде досить 

ефективним розглянути вдалі випадки реалізації соціально підприємницької 

ідеї. Щоб коротко ознайомитися з шляхом розвитку такої інновації, було 

вирішено систематизувати інформацію по таким критеріям, як:  
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Історія розвитку. Це є доцільним, щоб глибше розуміти історичну 

ретроспективу соціального підприємництва: мотиви, які переслідував 

соціальний підприємець та який тернистий шлях він пройшов до свого успіху.  

Місія підприємницької діяльності. Це дасть змогу побачити саму суть 

підприємницької діяльності і зрозуміти, які задачі стояли перед соціальним 

підприємцем.  

Проблемна ситуація, що потребує змін. Соціальне підприємництво за своєю 

суттю – є ключ до вирішення тих чи інших соціальних проблем. Проте без 

наявної актуальної проблеми воно не має сенсу. Перед кожної справою 

соціальний підприємець стикається з тією чи іншою проблемою: стереотипні 

уявлення про різноманітні категорії населення, бездіяльність органів державної 

влади, помилкові чи хибні уявлення про корінь соціальної проблеми тощо.  

Бар‘єри та обмеження, що виникали. Вони витікають із самої проблемної 

ситуації, тому в практичному плані буде корисно розглянути які труднощі 

виникали перед соціальним підприємцем, (якщо вони мали місце) в більшості 

випадків, з боку існуючої системи та яким чином дані проблеми були вирішені 

чи ні.  

Зміни та досягнення. Будь-яка діяльність несе за собою певні наслідки. 

Аналізувати плив діяльності соціального підприємництва за такий проміжок 

часу досить складно, проте можна зібрати мінімальну інформацію про зміну 

ставлення, певних досягнень та успіхів підприємця.  

 

Ержебет Секереш, Угорщина: пансіони для інвалідів  

Історія виникнення та шлях до успіху 

В розглянутому випадку соціальний підприємець – мати хлопчика Тібора, що 

народився зі страшною хворобою мікроцефалія (сильна розумова відсталість з 

аномальним маленьким розміром голови). Попри діагнозів лікарів, що хлопчик 

проживе не більше чотирьох років, мати не упустила рук та вирішила змінити 
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існуючий стан речей щодо ставлення до людей з обмеженими можливостями в 

своїх країні загалом. Сім‘я стикнулася з проблемою відсутності належної 

інституції, де можна було б проживати їх дитині. Секереш була звичаною 

швачкою, але все частіше почала задумувалася про проблеми інвалідів в 

сучасному суспільстві, що було спричинено особистісними переживаннями. «Я 

почала розуміти, що інваліди відрізняються від здорових людей тим, що не 

можуть робити щось через те, що в змозі робити звичайні люди»[11, C.166]. 

 З часом, коли Тібору виповнилося шість років, мати почала мріяти, про 

місце, де б її син почував себе комфортно. 1980-х роках Секреш вступає в 

Асоціацію інвалідів Угорщини, щоб подіяти на угорський уряд з метою 

покращення обслуговування інвалідів. На той час жінка нелегально отримувала 

гроші з продажів продуктів свого життя, допомагаючи іншим батькам інвалідам 

займатися такою діяльністю. Проте вже в 1982 році вийшов закон, згідно якому 

було законно створювати приватні  промислові підприємництва та 

кооперативи. Секереш вдалося отримати від міської влади у володіння 

покинуту земельну ділянку, щоб створити місце, де б жили і працювали 

інваліди. Після цього жінка об‘єднала навколо себе  робочу групі із батьків 

інвалідів, а також людей із середнього групою інвалідності, проте три спроби 

створити ініціативну групу завершувалися її розпадом. Після невдалих спроб 

четверта спроба виявилася успішною. А вже в 1986 уряд видає закон про право 

займатися оптовою торгівлею і це дало їм юридичну підставу займатися 

бізнесом. А вже після 1989 року, після наполегливих і безкінечних звертань до 

міністерства соціального забезпечення, праці і зайнятості, компаніям та 

окремим меценатам «Промисловий союз» отримав перше фінансування від 

Міністерства соціального розвитку Угорщини. Згодом відкрився їх магазин, 

почалася виробництво кераміки та килимів. З часом був куплений ще одна 

ділянка, де була побудована птахоферма. Через деякий час «Промисловий 

союз» розширив свою діяльність на збір різноманітних конструкцій, 
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виготовлення одягу та багато іншого. Вже на початку 1990-х р. приватним 

фондам дозволялося фінансувати інтернати. Секереш добилася фінансування 

будівництва декількох квартир та двох будинків для інвалідів. А в 1993 року 

Секереш почала навчати інших людей роботі з інвалідами.  

Як наслідок, з часом ця жінка добилася того, що мережу з 21 центрів по всій 

Угорщині, які забезпечують професійну підготовку дають можливість 

соціально адаптуватися та працювати більше ніж 600 інвалідам. 

 

Проблемна ситуація, що потребує зміни 

Більшість державних установ для інвалідів були з жахливими умовами (не 

затишні приміщення, велика кількість людей на один квадратний метр). 

Персонал ставився до своїх пацієнтів в кращому випадку як до дітей. Єдина 

функція на той час таких закладів – ізоляція.  Стереотипне ставлення як 

працівників таких установ так і більшості суспільства, що полягала в політиці 

ізоляції людей з особливими потребами. В типових державних закладах 

проблема полягала навіть не в окремих випадках насилля, а в цілому зі сторони 

системи. Суть проблеми – це думка, що інваліди відрізняються від здорових 

людей. Секереш своїм підприємництвом показала суспільству, що «…у нас у 

всіх такі ж самі потреби. Але розумово відсталим людям важче виражати свої 

почуття. Вони засмучуються, емоції зашкалюють, і коли в них настає зрив, всі 

говорять: «він же інвалід, чого ще від нього очікувати?»» [11, C.175]. 

 

Місія підприємницької установи 

Створити місце, де б інваліди могли жити, працювати та спілкуватися на 

вільних засадах. Місце, де працівники спілкуються з ними на рівних, не 

вказуючи їх як проводити свій час. Проте в установі звичайно були свої 

правила та розпорядки задля збереження безпеки її членів (заборона насилля та 
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знущання, пропозиції щодо вживання алкоголю (заборона приймати його тим 

пацієнтам, що приймають ліки та мають протипоказання тощо).  

 

Бар’єри та обмеження, що виникали  

Відсутність законодавчої бази, яка б могла забезпечити комерційний 

характер діяльності таких установ, щоб підтримувало їх фінансово. Також 

проблеми лобіювання угорського уряду полягала в тому, що на той час правила 

комуністична партія, що також накладало певні складнощі у громадянському 

волевиявленні. Ще одна складність яка виникала - це труднощі соціальної 

адаптації інвалідів, які до цього жили в гірших умовах та конфлікти, що між 

ними виникали. Тому процес формування бригад займав велику кількість часу, 

тому що ці люди потребували найпростіших соціальних навичок. Секереш 

відмовилася «втихомирювати» конфлікти раніше прийнятними способами, 

примушуючи приймати транквілізатори.  

На протязі чотирьох років, маючи лише ділянку землі, та людей, що 

об‘єдналися навколо цієї сили їм, все ж таки не вистачало фінансів для 

нормального будівництва. Щоб добитися фінансування від держави впродовж 

багатьох років було залучено багато людей, установлювалися зв‘язки, 

подавалися численні заявки. На шляху стояв бюрократичний бар‘єр.  

 

Зміни, до яких призвело соціальне підприємництво та здобуті досягнення 

Ці установи буквально потрясли систему та кинули виклик стандартним 

практикам в цій області. Набор кадрів в таку організацію відрізнявся від 

державних вимог. Люди, що працювали з інвалідами не обов‘язково мали мати 

медичну чи психологічну освіту. «…спеціальні педагоги, соціальні працівники і 

медики, необхідні для вирішення конкретних локальних проблем, але аж ніяк 

для щоденної допомоги» [11, C.175]. Головний критерій у підборі кадрів - це 

наявність емпатії до людей з обмеженими можливостями та гнучкість 
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мислення. Секрет прийшла до висновку, що інвалідам, в першу чергу, потрібна 

любов, материнська турбота та повага.     

 Внаслідок свого успіху Секереш виокремила чіткі принципи 

«Промислового союзу», почала їздити по Угорщині та допомагати людям 

будувати свою робочі групи та допомагаючи людям з середнім ступенем 

інвалідності перейти до самостійного життя [11, C.165-181]. 

 Ця жінка не тільки змінила ставлення людей до проблем інвалідності та їх 

право вибору на самостійне життя, об‘єднання «Промисловий союз» 

привернуло не тільки увагу суспільства, а і частково змінило існуючу систему. 

Більшість людей в країнах Центральної Європи тільки чекали на політичні 

зміни, щоб мати змогу почати займатися схожою працею, тоді як в цьому 

випадку люди просто починали активно діяти, залучаючи людські ресурси, 

увагу громадськості до актуальної проблеми.  Як наслідок, була створена ціла 

мережа, що включала вільну платформу розвитку інвалідів, де б люди вільно 

працювали, проживала в належних умовах реалізовувалися, знайомилися та 

просто жили повноцінним життям. Своєю діяльністю «Промисловий союз» не 

тільки створив належні умови для людей з обмеженими можливостями, а і 

змінив ставлення суспільства до проблем інвалідності, привернув увагу 

держави до прав на вільний економічний розвиток подібних організацій та їх 

право на життя.  

 

Компания Concerve («Мода проти бідності») 

Історія виникнення та шлях до успіху 

Дана компанія була заснована в 1998 в столиці Індії Делі році Анітою 

Ахуджа як недержавна компанія. В студентські роки Аніта брала участь у 

проекті по збору кухонного сміття для майбутньої переробки в компост. Саме в 

в той час жінка звернула увага яку численну кількість відходів викидають 

жителі міста. З часом в неї з‘явилася ідея використовувати сміття для створення 
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чогось нового або в якості нових ресурсів [44, C.27].     

 Аніта віднайшла та згодом запатентувала процес переробки пластикових 

відходів, зливаючи їх разом та створюючи барвисті довговічні матеріали 

різноманітної товщини. «Оскільки пластикові мішки бувають як тільки можна 

кольорів, різні  конструкцій можуть бути створені за допомогою шматочків 

оригінальних сумок, замість того, щоб використовувати барвники та 

чорнила…Кожен новий лист пластику є унікальним і може бути сировиною для 

виготовлення щоденників, сумок, плащів і парасольок» [70]. Тим самим ця ідея 

виявилася досить простою, але новою. Завдяки такій не важкій технології 

ручної переробки старі пакети перетворюються на досить оригінальний 

матеріал. З часом компанія знайшла спосіб отримувати сировину з резинових 

шин, які виявилися хорошою заміною зміїній шкурі.      

 Вже в 2007 році компанія Аніти була зарахована до стипендіальної 

програми «Ashoka».  

 

Проблемна ситуація, що потребує зміни 

«За підрахунками уряду країни, щодня в Індії викидається 4 тиc. тонн різних 

побутових відходів, з яких 15% складають вироби з пластику. При цьому Нью-

Делі є найбільшим «виробником» сміття в країні. Обсяг «виробленого» сміття 

набагато перевищує ту кількість, яка місто може переробити і видалити. Однак, 

у зв'язку зі стрімким здешевленням виробництва нової  пластикової сировини 

та поліетилену промислова переробка пластикових відходів для нового 

виробництва економічно невигідна» [44, C.27]. Для вирішення цієї проблеми 

муніципалітети Індії звертаються за допомогою до приватних компаній, які 

наймають  людей для збору сміттія, які здають матеріал дрібним продавцям, а 

ті, в свою чергу, перепродають його великим торговцям, які тим чи іншим 

чином використовують пластмасові відходи.  Але все одно в цій схемі 

найбільше страждають звичайні сміттярі, більшість з яких приїхало з 
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індійських сел та з Бангладешу – найбіднішої країни на континенті. Такі 

працівники, частіше за всього не мають освіти та яких-небудь професійних 

навиків, тому, зазвичай вони працюють в антисанітарних умовах, живуть в 

трущобах та отримують мізерню зарплатню [44, C.28-29]. Таким чином, 

бідність та безробіття жителів околиць Делі є не тільки проблемою 

екологічною, а і соціальною, яку вирішує дане підприємство.  

 

Місія підприємницької установи       

 Conserve демонструє вдале поєднання соціальної та економічної функції, 

забезпечуючи надійний та стабільний заробіток збирачів сміття, що є фактично 

в три рази вище, ніж їх стандартний заробіток. Це пов‘язано з тим, що вони 

фактично беруть участь в виробництві сировини. Економічна функція полягає у 

створенні нового успішного продукту із сировини. Тим самим своєю 

діяльністю Сonserve привертає увагу як і уряд Індії, так і Європейські країни до 

проблем відсутності єдиної системи та дорогої та невигідної існуючої системи 

переробки сміття. Також всі працюючи на підприємстві працюють легально,  на 

відміну від багатьох інших бідних верств населення. Для більшості працівників 

існує безкоштовна можливість відвідувати курси професійної підготовки [70].

 На офіційному сайті компанії зазначено, що «купуючи сумки, пояси, 

гаманці, взуття, або намисто, Ви отримуєте не тільки красиву модну річ, ви 

також допомогаєте з найбіднішим людям в Індії, і їх навколишньому 

середовищі»[73]. 

Бар’єри та обмеження, що виникали  

Проаналізувавши інформацію, яка стосується історії та діяльності Сonserve 

явних складнощів не було виявлено. На рахунок цього можна лише зазначити, 

що досить складно змінити погляди індійського уряду, що до сих пір 
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основується на кастових звичаях. Тобто, якщо людина тяжко працює все життя, 

збираючи сміття і заробляючи при цьому копійки, її становище складно 

змінити. Адже згідно поглядам, в конкретній касті, народившись, людина 

заслуговує на життя саме в таких умовах. В бідних районах Індії цілі покоління 

живуть таким стилем життя і заробляючи собі на проживання цією справою, 

без змоги отримати повноцінну освіту та побачити світ. Звичайно, система в 

сучасному світі змінилася і стала не такою жорсткою, але погляди людей на 

своє становище потребують змін.         

 Першочергово на індійському ринку продукція, яка була створена зі 

сміття та відходів була зустріта досить насторожено покупцями. Була певна 

складність з поєднанням таким речей як якісний товар та такий, що зроблений 

зі сміття у свідомості людей.  

 

Зміни, до яких призвело соціальне підприємництво та здобуті досягнення

 Товари компанії стали популяними, на сьогоднішній день їх продають 

європейських магазинах на рівні з такими брендами як «Benetton». На разі 

можна наглядно побачити як змінюється ставлення суспільства до такої 

продукції: в 2007 році компанія вже виробляла і продавала 4 тис. сумок в 

місяць з очікуваним товарообігом понад 392 млн. доларів.    

 Компанія створила робочі місця належного рівня для 300 збирачів сміття 

з приблизною зарплатнею в 70 доларів в місяць. Працівникам також надається 

медичне обслуговування і за рахунок компанії фінансується школа, де 

навчають діти працівників. Компанія також залучає молодих спеціалістів Індії 

на стажування. Дизайн продукції також розробляється самостійно. Важлива 

соціальна складова – навчання персоналу, який навіть до того, в більшій мірі, 

не має і повної початкової освіти. Таке навчання дозволяє працівникам 

розпочати власну справу з виробництва пластикових листів з подальшим 

гарантованим викупом продукції компанією. Попри те, що фізично Сonserve не 
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може забезпечити роботу всім збирачам сміття Делі, вона веде роботу по 

сприянню поліпшення життя людей та легалізацію їх діяльності На сайті 

компанії будь-який бажаючий може підписатися під листом до уряду Делі з 

проханням про справедливу оплату праці для збирачів сміття. Аніта планує 

застосувати модель і в інших районах Індії, для цього вона веде переговори з 

міжнародними інвесторами, а також намагається досягти домовленостей з 

європейськими торговельними мережами про можливості реалізації продукції. 

Компанія Conserve входить в громадський рух - організацію справедливої 

торгівлі (Fair Trade Organization) [44, C.30-31].     

 Таким чином індійська підприємниця Аніта віднайшла власний і досить 

простой спосіб часткового вирішення екологічної проблеми бідних районів 

Делі і тим самим застосувавши свою оригінальну бізнес-медель вирішила ряд 

соціальних проблем даного регіону. Багато людей отримали можливість 

нормальних умов праці, покращення умов життя, отримавши освіту та доступ 

до медичних послуг. 

 

Gremeen Bank – банк, ідейний лідер і засновник якого Мухаммад Юнус. Він 

розвинув концепцію мікрокредитування і мікрофінансування, надаючи 

безвідсоткові позики бідним жителям Бангладешу, які не могли собі дозволити 

одержати традиційні банківські послуги. Грамін банк вважається класичним 

прикладом соціального підприємництва, оскільки він не націлений на 

прибуток, а існує з метою боротьби з бідністю.  

 

Історія виникнення та шлях до успіху 
 

Походження Грамін Банку можна простежити близько 20 років тому, коли  

Мухаммад Юнус, професор і завідувач економіки Програми сільських районів в 

університеті Чіттагонга, почав дослідження дій програми для вивчення 
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можливості розробки всеосяжної банківської основи для забезпечити 

банківських послуг для бідного сільського населення.  

Проект продемонстрував свою силу в селі Джобра і в деяких сусідніх селах в 

1976-1979. Звідти, за спонсорської підтримки центрального банку країни і 

підтримки націоналізованих комерційних банків, проект був продовжений до 

інших районів. Вже у жовтні 1983 проект Грамін банк був перетворений в 

самостійний банк за допомогою Указу Уряду з ім'ям Грамін банку. Уряд надає 

10% статутного капіталу банку, а 90% належать позичальників Банку [75]. 

Згодом в своїй діяльності Грамін банк вдало поєднав такі принципи як 

«різноманіття» та «стійкість». Програма банку вийшла за рамки кредитувань, та 

також почала займатися страхуванням, популяризацією використання сонячної 

енергії, виробництва йогурту, наданням медичних послуг. Цей список можна 

ще довго продовжувати. Але існує дві речі які зовсім не змінилися: відмова від 

благодійності, як рішення бідності а також привід створювати фінансово 

стабільні підприємства, які належать самому бідному населенню, на основі 

великого обсягу, низькорентабельних товарів і послуг [71]. 

 

Проблемна ситуація, що потребує змін 

Частина населення Бангладешу – це сільське населення, яке важко працює і 

переживає скрутні часи, не маючи можливість отримати гідну освіту, медичні 

послуги та можливість відкрити власну справу. З цих причин частина 

населення звертається до кредиторів з метою отримати гроші, проте великі 

відсотки та складність повернення такої суми тільки погіршує матеріальне 

становище.  Пасивне ставлення до бідності – велика проблема, яка потребує 

змін в нашій свідомості,адже зневажливе ставлення до бідної людини з боку 

суспільства не втрачає своєї актуальності, через те,що в більшості випадків 

люди думають, що бідність – суто особиста проблема, спричинена невдачами в 
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приватному житті. Часто людям з обмеженими матеріальним становищем  не 

надається можливість бути самостійним, розкрити свій потенціал та таланти. 

 

Місія підприємницької установи       

 Грамін Банк скасував традиційну банківську традицію, звільнившись від 

вимог застави і створили банківську систему, засновану на взаємній довірі, 

чіткому контролю, підзвітністі, участі і творчісті [75]. Розробляючи програму 

мікрофінансувань, Юнус поставив перед собою такі першочергові завдання: 

- «розширити банківські послуг для бідних чоловіків і жінок; 

- усунути експлуатацію кредиторів 

- створити можливості для самостійної зайнятості для переважно не 

використаних або занадто пригнічених трудових ресурсів» 

- об‘єднати знедолених людей в рамках такої організаційної програми, 

де їм надають можливість працювати, знайти соціально-політичну  та 

економічну силу через взаємну підтримку 

- змінити порочне коло «з низьким рівнем доходу, низькі рівні 

заощаджень, низький рівень інвестиції» в «низький рівень доходу, 

кредит, інвестиції, більше доходу, більше кредитів, більше інвестицій, 

більший дохід» [там само]. 

Проте попри надання мікрокредитів, головна місія банку – зміна 

стереотипної думки про бідність. На думку Юнуса, бідність – породжена 

системою проблема, тобто вона не коріниться в людській природі. Коли це 

зрозуміє кожен і держава та економічні інститути в тому числі, вирішення 

проблем бідності та реформування існуючої системи швидко дасть свої 

результати.  

Такі мінімальні для європейця кредити є основою для економічного 

звільнення бідних і жінок, зокрема. Підхід Грамін банку підкреслює створення 

сприятливих умов, в яких кожен зможе реалізувати гідні умови для свого життя 
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і своєї сім‘ї. Інноваційна роль цього підприємства – розглядати позики, як засіб 

контрою над ресурсами. «Професор Юнус трактує його як ―творення 

сприятливих умов для заробляння на життя шляхом самозайнятістю, що є 

більш гідним способом вирішення безробіття, ніж соціальні виплати‖»[там 

само]. 

 

 

Бар’єри та обмеження, що виникали 

За 30 років, Юнус створив глобальну екосистему, яка включає в себе глав 

держав, кеоівників підприємств, підприємців та громадські організації. Були 

випадки, коли корумпована система його країни намагалася прининити його 

діяльність, проте Юнус не здавався та шукав підтримки та фінансування з боку 

альтернативних структур[71].  

 

Зміни до яких призвело соціальне підприємництво та здобуті досягнення 

 

Юнус надихнув мільйони людей по всьому світу, що об‘єдналися у 

вирішенні справ бідності. В  2006 році в своїй Нобелівській промові Юнус 

зазначив: «Ми отримуємо те, що ми хочемо, або те, що від чого ми не 

відмовляємося ... ми прагнули полетіти на Місяць. Ми полетіли. Ми досягти 

того,чого ми хочемо досягти.  Давайте об'єднаємо наші сили, щоб дати кожній 

людській істоті справедливий шанс розкрити свою енергію і творчість» [там 

само].           

 Останнім часом Грамін банк не тільки розширив свої кредитні операції, а 

також диверсифікував свою діяльність. В Бангладеші банк провів значні 

інвестиційні проекти в тих секторах економіки, де бідне населення могло б 

порівняти переваги з точки зору їх кваліфікації та виробничого потенціалу. 

Саме завдяки Грамін банку збільшилася кількість соціально орієнтованих 

компаній, задля підвищення економічного зростання в таких життєво важливих 



95 

 

 

 

 

секторах як агровиробництво, рибальство та сільська промисловість 

загалом[75]. 

Про ефективність цієї системи і її легітимності серед місцевого населення 

свідчить той факт, що відсоток повернення кредитів був надзвичайно високим, 

більше ніж 95% [59]. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 Соціальний підприємець перш ніж розпочати свою справу, має усвідомити 

необхідність створення чи хоча б моделювання вдалих умов для початку 

соціального підприємництва. Адже, детальне вивчення «існуючого підґрунтя», 

підготовка агентів соціальних змін, що будуть впливати на поширення 

інновацій, вивчення існуючих каналів поширення, що будуть розповсюджувати 

інформацію про інновацію та змінювати ставлення людей до вирішуваної 

проблеми, а також обґрунтування необхідності в даній інновації – все це 

ключові аспекти створення успішного соціального підприємництва.  Перша 

мета підприємця – переконати в необхідності такого способу підприємництва 

суспільство, поширити інформацію про свою справу і змінити стереотипні 

уявлення суспільства щодо вирішуваної ним проблеми (бідність, безробіття 

тощо). Як рекомендацію, можна використати ідеї Латура, про те, щоб 

переконати суспільство в необхідності твоєї справи – необхідно перевести на 

свою мову інтереси інших людей.       

 Створення нових соціальних підприємств впливає на інституційну 

динаміку суспільства, адже треба аналізувати, перш за все, яким чином 

соціальна інновація буде впливати на дотичні до неї інститути та організаціями 

і яким чином вони будуть взаємодіяти.  

Існує думка, про головну та вирішальну роль суб‘єкта соціальних 

інновацій – соціального підприємця, що володіє пивним набором якостей. 
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Проте не слід абсолютизувати роль індивідуальних рис підприємця, вони 

відіграють ефективну роль при взаємодії з партнерськими організаціями та 

людськими ресурсами. Соціального підприємця, в свою чергу від звичайного  

бізнесмена відрізняє більш демократичні і колегіальні дії в процесі прийняття 

важливих рішень. Це людина яка мислить творчо, здатна активно діяти та 

ризикувати, а також використовувати можливості системи по максимуму і 

належність до нового креативного класу інноваторів, що за своїм визначенням, 

безперечно є ширшими в своєму розумінні від соціальних підприємців.  

Ознайомившись з різноманітними визначеннями соціального 

підприємництва можна зробити висновок, що це своєрідне поєднання 

комерційного підходу до самофінансування соціальних заходів або послуг 

організаціями із соціальними місіями відповідно за законами бізнесу. Однак, 

між соціальною відповідальністю бізнесу і соціальним підприємництвом існує 

суттєва відмінність; перша – скоріш метод ведення бізнесу, а останнє – сама 

діяльність з головною місією – мінімізувати або повністю позбутися тих чи 

інших соціальних проблем.         

 Однією з головних умов успішного впровадження соціального 

підприємництва, в Україні, зокрема є взаємодія державного сектора. На плечі 

держави не в повній мірі перекладатися проблеми соціального підприємства, 

але вона в змозі вирішити їх більшу частину. Це може здійснитися завдяки 

створенню законодавчої бази соціального підприємництва, яке б створювало 

позитивні умови для початку такого бізнесу в державі. Але залишається 

актуальною проблема невизначеності соціальних підприємств та не 

усвідомленості їх ефективності як одного з інструментів державної політики. 
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РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ  

Вивчаючи соціальне підприємництво як вид соціальних інновацій, буде 

доцільним розглянути його з точки зору умов праці робітників, що працюють 

на таких інноваційних підприємствах. Специфіку соціального підприємництва і 

його різницю від звичайного підприємництва розглядалася в теоретичній 

частині роботи. Але тут слід зазначити, що на соціальному підприємстві, 

особливо на початковому етапі його розвитку, працює  частина волонтерів.  

Частіше за всього неприбуткові організації, благодійні фонди та соціальні 

служби беруть на постійну роботу мінімальну кількість спеціалістів, а інших 

працівників, які б виконували просту за своїми навичками роботу знаходять 

серед лав звичайних волонтерів. В даному розділі будуть розглянуті положення 

про умови праці робітників такої специфіки. Також є необхідним розглянути 

це питання через низку законів, що регулюють трудові відносини та проблеми, 

які виникають при відсутності трудового договору  з такою категорією 

працівників. 

 
 

3.1. Проблеми захисту права на належні умови праці на соціальному 

підприємстві 

Існує цілий ряд проблем, що стосуються створення належних умов праці на 

підприємствах в нашій країні. Перш за все, за створення таких умов, в першу 

чергу, несе відповідальність керівник підприємства або орган, що 

уповноважений такими зобов‘язаннями. Якщо звернутися до основ 

законодавства, то згідно Конституції України: «Кожен має право на належні, 

безпечні та здорові умови праці…» (ч. 4 ст.43) а також «Працівники мають… 

право на здорові та безпечні умови праці…» (ч. 2 ст. 2). «На всіх 
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підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі 

умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на 

власника або уповноважений ним орган» (ст. 153)[4]. Таким чином, можна 

побачити, що належні умови праці мають забезпечуватися апріорі.  

 Нажаль це не завжди відповідає реальності. Саме через нехтування своїх 

прав, що ясно і чітко прописані, починаючи від Конституції України та 

закінчуючи Кодексом Законів про Працю, працівники і зазнають утисків в своїх 

правах на належні умови праці. Страх залишитись без роботи та важка ситуація 

на ринку праці, змушує багатьох людей працювати без укладання трудового 

договору, трудової угоди чи контракту. Відсутність документально 

затверджено документу про такого працівника ускладнює з часом, або навіть 

робить неможливим отримати зарплатню, відпускні та інші прописані в законі 

гарантії. Також за відсутністю чітко регламентованих прописаних умов праці 

(робочі години на тиждень не більше сорока, щорічна відпустка, доплата за 

понаднормовий робочі години та шкідливі умови праці) робить просто 

неможливим нормальні умови праці, або часто невизначеними та 

нестабільними робочі години працівника. В такому випадку працівник 

залишається беззахисним в своїх вимогах на належні умови праці. Адже згідно 

КзПП ст.29 : «До початку роботи за укладеним трудовим договором власник 

або уповноважений ним орган зобов'язаний: 1) роз'яснити працівникові його 

права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на 

робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його 

права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного 

законодавства і колективного договору…»[3].      

 Така ситуація тільки ускладнюється коли мова йде про працівників, що 

виявили бажання працювати по власному бажанню безоплатно (волонтери). 

Часто-густо це молоді, активні люди, які прагнуть отримати досвіду роботи, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08?nreg=322-08&find=1&text=%F3%EC%EE%E2%E8+%EF%F0%E0%F6%B3&x=0&y=0#w162
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08?nreg=322-08&find=1&text=%F3%EC%EE%E2%E8+%EF%F0%E0%F6%B3&x=0&y=0#w210
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08?nreg=322-08&find=1&text=%F3%EC%EE%E2%E8+%EF%F0%E0%F6%B3&x=0&y=0#w163
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отримати нові навички та завести соціальні зв‘язки в тих чи інших установах, з 

метою подальшого працевлаштування або просто активісти, яких турбує робота 

організації чи підприємства на яке вони пришли працювати. Звичайно, 

підприємець на свій розсуд вирішує винагороджувати волонтерів, чи просто 

розраховувати на внутрішню мотивацію волонтерів. Цілком логічно, що в 

цьому випадку власник підприємства не має права вимагати від волонтера 

працювати  максимум 40 годин на тиждень, не запізнюватися на роботу та ін. 

Така праця вимагає великої свободи у своїх діях та бажаннях самого волонтера. 

Але, навіть якщо людина працює за власним бажанням декілька годин на 

тиждень, виникає проблема захисту прав на належні умови праці такої особи. 

По-перше, в даному випадку частіше всього є відсутнім будь-який документ, де 

були б чітко прописані строки роботи, години та приблизні задачі, що стоять 

перед волонтером. По-друге мають бути забезпечені належні умови праці зі 

сторони роботодавця, і, першочергово, що випливає з цих умов – безпечність 

цих умов. Належні умови праці гарантують ефективність виконання роботи 

волонтерами, що в свою чергу, покращує ефективність роботи підприємства 

загалом.          

 Соціальні підприємства багатогранні за своєю суттю. Це можуть бути як і 

новітні фонди, так і сучасні будинки для безпритульних тварин. За своєю суттю 

вони є неприбутковими, тому згідно Закону про Волонтерські діяльність вони 

мають право залучати до своєї діяльності волонтерів. Тобто умови праці там 

можуть кардинально відрізнятися, але забезпечити їх оптимальність для 

кожного працівника, як і для постійного, так і для активістів підприємець 

просто зобов‘язаний перед законом. Згідно зі ст.5 пункту 3 Закону України Про 

волонтерську діяльність: «Організації та установи, що залучають до своєї 

діяльності волонтерів, зобов‘язані: забезпечувати волонтерам безпечні та 

належні для життя і здоров‘я умови здійснення волонтерської діяльності»[1].

 Трохи додає оптимальних прогнозів щодо освітленої проблеми той факт, 
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що були внесені зміни до закону,що стосується волонтерської діяльності. «У 

новому законі нарешті уточнили терміни «волонтерська діяльність», 

«волонтер». «Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально 

спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської 

допомоги», – йдеться у законі[76]. Також новим законом передбачено 

одноразову грошову допомогу у разі смерті або інвалідності волонтера, 

отриману під час виконання благодійної місії. Проте такі нововведення не є 

ефективними, якщо мова йде про створення гарантій на належні умови праці 

громадян. Вже з 2011 року в даному законі виникли певні ускладнення. Одне з 

них пов‘язане з отриманням певного статусу від органів виконавчої влади тим 

організаціям, які прагнуть використовувати працю добровольців: «це суттєво 

ускладнює діяльність організацій громадянського суспільства, адже без 

отримання відповідного статусу використовувати працю волонтерів (укладати 

договори про волонтерську діяльність) є протизаконним»[77]. Така специфіка 

пов‘язана з особливістю безоплатної роботи, що має мотивуватися перш за все 

цілями певних інститутів, які вони переслідують, а не можливістю 

використовувати безоплатну працю.  

 

3.2. Трудовий договір як гарантія належних умов праці та ефективної 

діяльності соціального підприємства 

Щоб уникнути вищезазначених проблем найбільш оптимальний вихід – 

це звернутися до своїх прав, що чітко прописані в законах, та до зобов‘язань 

роботодавців. Та перш ніж перейти до своїх трудових обов‘язків подбати про 

гарантії та наявність чітко прописаних умови праці, ознайомитися з 

розпорядками на правилами безпеки на підприємстві.   

 Юридичні підстави виникнення трудових правовідносин визначаються 
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формами реалізації громадянами права на працю і формами залучення 

громадян до праці.  Виникненням трудових правовідносин прийнято вважати 

дійсними з факту укладання трудового договору. Навіть якщо мова йде про 

адміністративний акт призначення на посаду, або проводяться вибору чи 

конкурс на вакантне місце оформлення трудових відносин починається з 

договору, зміст якого встановлюється вільним волевиявленням між двома 

сторонами [41]. Головна суть вищезазначеної проблеми полягає в тому, що 

поки не укладений договір між сторонами, трудові відносини вважаються 

відсутніми. В такому разі, навіть якщо людина отримала травму під час 

виконання своєї роботи отримати компенсацію бути досить складно без 

наявних затверджених документів, в яких прописані ці гарантії, чи хоча б 

докази того факту, що волонтер чи просто робітник працював на даному 

підприємстві. У випадку волонтерства така ситуація ускладнюється тим, що 

формально трудові відносини не виникають і власник підприємства не 

зобов‘язаний забезпечувати умови праці волонтерам, що прописані в 

законодавстві.           

 Якщо розглядається велике підприємство, на якому працює численний 

штат працівників і волонтерів, то в їх випадку є більш вигідним укласти 

колективний трудовий договір. Справа в тому, що колективний договір, на 

відміну від трудового договору, регулює ширше коло відносин трудового 

колективу та підприємства. Слід зазначити, що тільки достатньо докладний та 

змістовний колективний договір може забезпечити стабільні відносини між 

працівниками та керівником, чітко визначаючи права й обов‘язки сторін, і стати 

надійною основою для створення оптимальних умов праці та її оплати.

 Цікаво, що у колективному договорі також обумовлені компенсації та 

соціальні виплати, оплачувані відпустки. Це саме стосується питань охорони 

праці — у ст. 20 Закону №2694
 
 сказано, що у колективному договорі, угоді 

сторони передбачають забезпечення працівників соціальними гарантіями в 
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галузі охорони праці на рівні, не нижчому від передбаченого законодавством, а 

також комплексні заходи, які мають стосуватися досягнення встановлених 

нормативів безпеки праці.        

 Хоча відповідальність за відсутність на підприємстві колективного 

договору не передбачено в законодавстві, дотримання прописаних умов 

договору є обов‘язковим. Законом №3356 передбачено відповідальність за 

ухилення від участі у переговорах, невиконання колективного договору чи його 

порушення, неподання інформації, необхідної для ведення колективних 

переговорів та контролю за виконанням договору, у вигляді накладення 

штрафів (ст. 17, 18, 19 Закону №3356)[2]. Попри відсутності трудової угоди чи 

її правових аналогів, законодавство передбачає певну відповідальність за 

використання праці добровольців без договору: «Варто пам‘ятати, що за 

використання неоформлених працівників та несплату відповідних податків, для 

керівника організації встановлено відповідальність, зокрема кримінальну. В 

разі, коли між організацією та добровольцем укладено договір про безоплатне 

надання послуг, всі питання знімаються, адже людина не працює, а надає 

послуги, безоплатність яких встановлена (у відповідності до ст. 901 Цивільного 

Кодексу) умовами договору»[77]. Тому затверджувати роботу як штатних 

працівників так і добровольців (волонтерів) є в інтересах як організації так і 

самого працівника.          

 Таким чином, працівник чи навіть волонтер мають права на належні 

умови праці (безпечні умови, відсутність шкідливих факторів, право на 

відпочинок та ін. умови, передбачені законодавством), відшкодування 

затрачених витрат в процесі своєї праці, гідну зарплатню (якщо мова йде про 

працівника). Всі деталі звичайно уточнюються зв‘язку зі специфікою свого 

підприємства та в тісній взаємодії з діючим законодавством. Перераховані 

актуальні проблеми сучасності можна мінімузівати в трудових відносинах за 

наявністю документально засвідченого доказу наявності трудових відносин. 
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Слід зазначити, що наявність документів, які б затверджували права і обов‘язки 

волонтерів забезпечило не тільки належні умови праці, а і позначилося на 

ефективності роботи такого підприємства. В свою чергу, відсутність 

законодавчої бази, яка б відповідала такому документальному зобов‘язанню 

роботи волонтерів зводить нанівець такі вимоги як умови їх праці та погіршує, 

в свою чергу, ефективність діяльності соціального підприємництва, що 

безперечно, виступає негативним фактором. Потрібно чи ні регулювати роботу 

волонтерів на документальному рівна наразі залишається спірним питанням в 

Україні. 
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ВИСНОВКИ 

Попри деякі розбіжності у трактування поняття «інновації», у зв‘язку з 

існуючими схожими поняттями, інновацію можна визначити як впровадження 

нововведення і як результат інноваційної діяльності, яка передбачає певні 

революційні якісні зміни. За своїми наслідками та всеохоплюючим характером 

інновації пов‘язують з найрізноманітнішими сферами. Існує чимала кількість 

визначень соціальних інновацій. Можна сказати, що аспект реалізації соціально 

важливих функції та вирішення соціальних проблем – те що об‘єднує дані 

підходи.  Тобто під соціальною інновацією розуміється і процес знаходження, 

реалізації та впровадження оригінальних рішень, що мають за мету покращити 

соціальні аспекти життя в суспільстві. Поширення соціальних інновацій – 

досить складний та непередбачуваний процес і саме тому він потребує 

детального вивчення, загалом через призму двох основних соціальних процесів 

– дифузії інновації та її інституціоналізації.  

Спочатку, зародившись в центрі так званого ядра, соціальна інновація 

поступово поширюється на більшість суспільства, але швидкість її поширення 

залежить від активності меншості, що є новаторами за своєю суттю, а також від 

тієї фази розвитку, на якому перебуває інновації. В свою чергу, на швидкість 

поширення інновації впливають: її відносна перевага,  сумісність інновації з 

наявною системою цінностей, складність у її розумінні, простота перевірки та її 

комунікативність, як головна можливість її поширення між реципієнтами. Будь-

які ролі в процесі дифузії інновацій залежать від положення актора в соціальній 

системі. Наслідування інновацій розуміється як гетерогенний процес, через яке 

відбувається поширення та завдяки соціальному оточенню, що охоплює цей 

процес. Можливість майбутніх інноваційних змін також можна розглядати 

крізь призму інституційного підходу. Його головна суть полягає у зв‘язку 

теперішніх можливостей з попередніми результатами. Минулий історичний 
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шлях кожного інституту суспільства має надзвичайне значення, адже від них 

залежить чи будуть прийняті нові схеми поведінки, цінностей та практик 

загалом. Дослідження минулого інститутів допомагає зрозуміти ступінь 

культурних обмежень, які формуються внаслідок замикання інститутів і 

організації і процесів зворотного зв‘язку.  Проте існує необхідність більш 

детального вивчення, тих умов та особливостей, що стосуються 

інституціоналізації та дифузії інновацій. Існують практики, які можуть широко 

набути своєї популярності, проте оминути легалізації такого процесу в 

суспільстві та навпаки. Соціальні інновації, на думку більшість вчених 

розповсюджуються в рамках організацій, але можна виокремити такі три форми 

їх розповсюдження: через організації, програми та принципи. При визначенні 

соціального ефекту інновації слід використовувати інтегральні показники, а в 

цілому наслідки інновацій як таких оцінити досить складно, це можна зробити 

тільки за допомогою всебічного мультидисциплінарного дослідження та після 

деякого часу. 

 Соціальне підприємництво як вид соціальних інновацій можна 

охарактеризувати як новий спосіб вирішення ряду соціальних проблем, що 

раніше перекладався на плечі держави. Соціальне підприємництво може бути 

представлене в різних формах (компанії, громадські організації, кооперативи) 

як проміжна ланка між благодійністю та класичним підприємництвом, іноді 

включає в собі соціальне обслуговування та соціальний активізм, на думку 

багатьох вчених.            

 Щоб впровадити вдалу соціально підприємницьку інновацію треба 

створити належні для цього умови, які передбачають вивчення до того, яким 

чином буде розповсюджуватися інновація. Для більш детального розуміння 

соціальної інновації необхідно чітко знати в яких соціальних прошарках вона 

зароджується та по яким переважно комунікативним каналам передається 

більшості, яку специфіку вона відіграє у суб‘єктивному розумінні, наскільки 
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складна чи прийнятна в соціальному оточенні. Від цих факторів буде залежати 

швидкість поширення тієї чи іншої інновації. Також соціальний підприємець 

має поширювати інформацію серед суспільства про ту проблему яку він 

вирішує, про свою справу, яка передбачає інновації. Головна мета – переконати 

суспільство в необхідності такої інновації – перенести інтереси соціального 

підприємництва на інтереси більшості. Створюючи інноваційне в соціальному 

значенні підприємництво, за умов його ефективності та між секторній взаємодії 

створюються мережі, в рамках яких функціонує підприємництво, як ми 

переконалися на прикладі. Також не слід уникати економічних реалій, проте, за 

наявністю ефективних людських ресурсів можна досягти великих результатів.  

Роль окремого суб‘єкта в соціально інноваційному процесі важко 

переоцінити. Від звичайного підприємця соціальний підприємець відрізняється 

своїми ціннісними орієнтирами, та метою своєї діяльності, яку він не зраджує. 

Не існує однозначного трактування наявних рис притаманні соціальному 

підприємцю, але найчастіше вчені зазначають, що це людина здатна мислити 

творчо, активно діяти, збирати навколо себе команду та ризикувати ( кидати 

виклик існуючій системі).  

Благодійність та протекціоністська роль держави не виправдовує себе у 

подоланні багатьох соціальних проблем, тому соціальне підприємництво можна 

розглядати як один із інструментів соціальної політики держави. По-перше 

існує необхідність чіткого законодавчого визначення соціального 

підприємництва, по-друге з боку держави мають надаватися гарантії у 

підтримці початковому соціальному підприємництву, як у фінансовому так і в 

законодавчому полі, по-третє існує проблема відсутності чіткого механізму 

залучення громадськості і бізнесу до вирішення суспільних проблем.  

Розглянуті вище приклади соціального підприємництва підтвердили те, 

що при створенні соціального підприємництва завжди існувала певна проблема, 

що потребувала нагального вирішення: як економічного, екологічного та 
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соціального характеру. У процесі вирішення тих чин інших проблем, соціальні 

підприємці мали справу з певними стереотипами, що також в процесі своєї 

діяльності невпинно зменшували свою роль (думка про причина бідності, 

відношення до інвалідів, відношення до свого становища, з боку бідних, думка 

про неякісні товари, що зроблені з відходів). Жодне з підприємств не стало 

цілком самодостатнім та незалежним без початкового державного 

фінансування або фінансування з боку приватних структур. Хоча з часом, 

реалізуючи свою бізнес-модель кожне соціальне підприємство стало 

самостійним в фінансовому плані саме завдяки людським ресурсам та 

замученості громадськості. Тобто в даному випадку соціальні підприємці 

переконали суспільство в необхідності такої інновації, що допомогло їм самим 

включитися до діяльності соціального підприємництва. Кожен 

вищерозглянутий кейс вплинув на суспільство, не тільки тим, що змусив 

суспільство поглянути на існуючий стан речей з іншого боку, а і тим, що 

створив певну мережу навколо свого підприємництва. Спочатку 

спеціалізувавшись на одній справі, соціальні підприємці почали залучати до 

своєї діяльності інші організації, співпрацювати з державними органами, брати 

участь у різноманітних заходах (зустрічах, конференціях, майстер-

класах,лекціях) популяризувати свою справу та розширювати поле своєї 

діяльності. Такі висновки свідчать про те, що розглядати соціальне 

підприємництво просто як соціально орієнтований бізнес чи благодійність буде 

помилково, адже ті характеристики та його особливості свідчать про його 

інноваційну трансформуючи силу, що виправдовує його як вид соціальних 

інновацій. 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Закон України «Про волонтерську діяльність» [Електронний версія] // 

Редакція від 01.04.2015, підстава 246-19 – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3236-17. 

2. Закон України «Про колективні договори та угоди» [Електронна версія] // 

Закон України від 01.07.93 р. № 3356-XII «Про колективні договори та угоди» 

- Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3356-12 

3. Кодекс законів про працю України 

Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-

VIII  [Електронна версія]: Режим доступу - zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-

08/page2 

4.   Конституція України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

5. 22 идеи о том, как устроить мир: Беседы с выдающимися учеными / Под 

ред.Петра Дуткевича и Ричарда Саквы. – М.: Издательство Московского 

университета, 2014. – 528 с.  

6. Азгальдов Г. Г. К вопросу о термине «инновация» [Електронний ресурс] / 

Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин // Он-лайн библиотека оценщиков 

LABRATE.RU. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_doklad_2009-2_about-

innovation.htm. 

7. Баталина М. Обзор опыта и концепций социального предпринимательства 

с учетом возможностей применений его в современной России [Електронний 

ресурс] / М. Баталина, А. Московская, Л. Тарадина // Высшая школа 

экономики. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: 

http//www.hse.ru/data/2010/10/19/1238716640/WP1_2008_2.pdf.. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/322-08
http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_doklad_2009-2_about-innovation.htm
http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_doklad_2009-2_about-innovation.htm


109 

 

 

 

 

8. Баумоль В. Предпринимательство: производительное, 

непроизводительное и разрушительное [Електронний ресурс] / В. Баумоль // 

Журнал "Экономическая теория преступлений и наказаний. – 2002. – Режим 

доступу до ресурсу: http://corruption.rsuh.ru/magazine/6/n6-11.html 

9. Божкова В. В. Соціально - відповідальний бізнес як один із напрямків 

поліпшення іміджу вітчизняних суб‘єктів господарювання / В. В. Божкова, Л. 

Ю. Сагер // Механізм регулювання економіки. – 2010. – №1. – С. 145–153. 

10. Бойко-Бойчук Л. В. Поняття "соціальна інновація" : типи визначень, 

приклади застосування / Л. В. Бойко-Бойчук. // Наука та інновації. – 2009. – 

№3. – С. 94–99. 

11. Борнштейн Д. Как изменить мир: Социальное предпринимательство и 

сила новых идей / Дэвид Борнштейн; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 

2012. – 499 с. 

12. Галушка. Феномен соціального підприємництва:поняття та перспективи 

розвитку в Україні / Галушка //вісник Київського Національного Університету 

ім.Тараса Шевченка, Економіка. – 2013. – №148. – С. 15–17.  

13. Глухова С. Сучасні підходи до визначення сутності інновацій / Світлана 

Глухова // Економічний аналіз. – 2008. – №3. – С. 82–84.  

14. Голуб Ю. Ю. Сучасні підходи до класифікації інновацій / Ю. Ю. Голуб // 

Економічні науки. Сер.: Економіка та  менеджмент 9 (2) (2012): 108-115.  

15. Грицанов А. А. Нововведеение [Електронний ресурс] / А. А. Грицанов // 

Новейший философский словарь – Режим доступу до ресурсу: 

http://terme.ru/dictionary/175/word/novovedenie. 

16. Гришина Я. С. Социальное предпринимательство как правовая модель 

обеспечения социальных потребностей / Я. С. Гришина // Університетські 

наукові записики. – 2012. – №1. – С. 445–456. 



110 

 

 

 

 

17.  Державне регулювання соціального підприємництва та соціально 

відповідального бізнесу : матеріали ІІ Міжнаро. Наук.-практ.конф., 25 

листопада 2010 р. / за заг. Ред.. д.е.е., проф.. О. Ю. Амосова. – Х.: Вид-во 

ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 216 с. 

18. Еверетт М. Р. Дифузія інновацій / М. Роджерс Еверетт. – Київ: Видавний 

дім "Києво-Могилянська Академія", 2009. – 591 с. 

19. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково  

практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 

24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. —Суми : СумДУ, 2013. —

Т.2. —С. 89-91 c. 

20. Загакайко О. Социальное предпринимательство — неоцененная 

необходимость [Електронний ресурс] / Оксана Загакайко // «Зеркало недели. 

Украина» №9. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: 

http://gazeta.zn.ua/economics_of_regions/socialnoe-predprinimatelstvo-

neocenennaya-neobhodimost-_.html. 

21. Кастельс М. Становление общества сетевых структур / М.Кастельс //  

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология; Под ред. В.Л. 

Иноземцева. - М.: Academia, 1999. - С.494-505.  

22. Кірєєва О. Б. Соціальне підприємництво як інструмент державної 

соціальної політики  [Електронний ресурс] / Ольга Борисівна Кірєєва // 

Публічне адміністрування: теорія та практика. Електронний збірник наукових 

праць. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2011-02%286%29/11kobdsp.pdf 

23. Коваленко Н.С. Соціальне підприємництво: сучасні тенденції /Н.С. 

Коваленко // Економика и управление. – 2010. – № 1. – С. 96–101: 

[Електронний ресурс]. –Режим доступу: 

http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2010/1/p_96_101.pdf 

http://gazeta.zn.ua/economics_of_regions/socialnoe-predprinimatelstvo-neocenennaya-neobhodimost-_.html
http://gazeta.zn.ua/economics_of_regions/socialnoe-predprinimatelstvo-neocenennaya-neobhodimost-_.html
http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2011-02%286%29/11kobdsp.pdf
http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2010/1/p_96_101.pdf


111 

 

 

 

 

24. Коханова Н. М. Появление и развитие социального предпринимательства 

как особого вида деятельности в России и в других странах / Наталья 

Михайловна Коханова // "Экономика и социум". – 2013. – №4. – С. 

25. Кучко Е. Е. Систематизация подходов к классификации инноваций / Е. Е. 

Кучко // Социология. – 2008. – №4. – С. 61–70. 

26. Лавріненко Ю. М. Теоретичні аспекти визначення сутності інновацій / Ю. 

М. Лавріненко // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – 

№2. – С. 187–191.  

27. Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир / Бруно Латур // 

Логос. – 2002. – №35. – С. 1–32. 

28. Ломакин А. Л. Применение инноваций в высшем профессиональном 

образовании. Научно-методическое пособие. / А. Л. Ломакин, В. Г. Нейман. – 

Москва: МЭЛИ,, 2008. – 296 с. 

29. Мага А.А. Проблема противоречия подходов к трактовке термина 

«инновация» в современной науке / А. А. Мага // Забайкальський державний 

університет. Вісник – Економіст (електронний науковий журнал). – 2011. – № 

2. – Режим доступу до ресурсу: http://useup.ru  

30. Маркова В. Д. Концепции и нструменты маркетинга инноваций / В. Д. 

Маркова // Весник НГУ: Серия – Социально-економические науки. – 2013. – 

№13. – С. 95–101.. 

31. Михалѐва Е.П., Чинилина К.А. Модель диффузии потребительских 

инноваций на основе построения кумулятивной кривой // Креативная 

экономика. — 2013. — № 11 (83). — C. 46-53. 

32. Москалев И. Технологические основы социально-инновационного 

государственного управления / И. Москалев [Електронний ресурс]. – Pежим 

доступу до ресурсу : http://spkurdyumov.narod.ru/Moskalev23.htm.  

http://spkurdyumov.narod.ru/Moskalev23.htm


112 

 

 

 

 

33. Мочерний, С.В. Енциклопедичний економічний словник. У 2т. Т1/ С.В. 

Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І.Юрий; за ред. С.В. Мочерного. – 

Львів: Світ, 2005. – 616с. 

34. Набатова О. О. Соціальні інновації : поняття, види, суб'єкти / О. О. 

Набатова // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава 

Мудрого. – 2011. – №6. – С. 58–66. 

35. Наталья Фирсова Предвестник исследований диффузии инноваций 

Габриэль Тард: «Общество — это подражание» Социология власти  № 6—7 

(1) 2012, c.286-313 

36. Некрасов А.Я. Благотворительность // Социальная энциклопедия / А.Я. 

Некрасов – М.: МГУ, 2008. – 482 с. 

37. Ондрушек Д.Хрестоматия для некоммерческих организаций /Д.Ондрушек 

и др. – Братислава:Eterna Press, 2003 – 347 c. 

38. Пасічніченко С. В. Благодійність як соціальний феномен та основа 

формування соціальної допомоги / С. В. Пасічніченко  // Право і суспільство. – 

2014. – №1. – С. 87–91. 

39. Поліщук Н. Теоретичні підходи до визначення сутності інновацій // 

Галицький економічний вісник. — 2009. — № 1. — c. 20-23 

40. Постсоветский институционализм. / Под ред.. Р.М. Нуреева, В.В. 

Дементьева А. – Донецк: «Каштан», 2005. – 480 с. 

41. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. [Електронний 

ресурс] / В. І. Прокопенко – Режим доступу до ресурсу: 

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/691/38/ 

42. Прохоров Д. В. Место категории «средний класс» в исследованиях 

социальной структуры западного общества / Д. В. Прохоров // Вестник Сам 

ГУ. – 2011. – №10. – С. 82–88. 



113 

 

 

 

 

43. Романченко С. В. Новшества, нововведения, инновации: определения и 

сущность / С. В. Романченко // Молодой ученый. — 2012. — №4. — С. 166-

168. 

44. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и 

исследования [Текст] / отв. ред. А. А. Московская ; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. — 284 с. 

45.  Социальное предпринимательство: миссия – сделать мир лучше/ Джилл 

Кикал, Томас Лайонс ;пер. с англ. – М. : АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. – 

304с.  

46. Сперклі Ф. Посібник з Планування Соціального Підприємництва 

[Електронний ресурс] / Фрір Сперклі // Британська Рада. – 2011. – Режим 

доступу до ресурсу: 

http://www.britishcouncil.org.ua/sites/britishcouncil.ua/files/posibnik_z_planuvann

ya_socialnogo_pidpriiemstva.pdf. 

47. Статистика науки и инноваций: Краткий терминологический словарь 

[Текст] / Под ред. Л.М. Гокберга. – М.:  Центр исследований и статистики 

науки. – 1996. – 281 с. 

48. Фелпс Э. Массовое процветание. Как низовые инновации стали 

источником рабочих мест, вызовов и изменений / Э. Фелпс  // Экономическая 

социология. – 2015. – №1. – С. 22–38. 

49. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – Пер. с 

англ. – М.: Издательский дом «Классика – ХХІ», 2007. – 421 с. 

50. Чулок А.И. Предпринимательство и инновации: основные понятия и 

классификация // Российское предпринимательство. — 2000. — № 1 — c. 46-

52. — Режим доступу до ресурсу:  http://www.creativeconomy.ru/articles/13340/ 

http://www.creativeconomy.ru/articles/13340/


114 

 

 

 

 

51. Шаматова Г. М. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі / Г. М. 

Шаматова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи.Збірник 

наукових праць / Г. М. Шаматова. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – С. 288–

296. 

52. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – Москва: 

Прогресс, 2008. – 401 с.  

53. Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. 

/Предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. — М.: Экономика, 1995. - 540 с  

54.  Якубін О. Л. Соціальні зміни поза державою: інститути та глобальна 

еволюція / О. Л. Якубін // Теорія соціальних змін: сучасні соціологічні 

концептуалізації /навчальний посібник, за загальною редакцією П.В. Кутуєва / 

О. Л. Якубін. – Київ, 2014. – С. 153–175. 

55. Ящишина І. В.  Соціальні наслідки інноваційного розвитку економіки: 

проблеми та оцінки / І. В. Ящишина // Збірник наукових праць Національного 

університету державної податкової служби України. - 2013. - № 1. - С. 269-

278. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2013_1_26.pdf  

56. Dees G. Strategies for spreading social innovations / G. Dees, B. Anderson, J. 

Wei-skillern // Stanford Social Innovation Review. – 2004. – С. 23–32.  

57. Dees, J. G. The Meaning of «Social Entrepreneurship» / J. Gregory Dees 

[Електронний ресурс] Center for the Advancement of Social Entrepreneurship 

(CASE). — Режим доступу до ресурсу : 

http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf. 

58. Druker P. F. Innovation and entreprenership: Practice and principles. / P. F. 

Druker. – London: Pan Books, 1986. – 55 с.  

59. Grameen Bank - Facts [Електронний ресурс] // Nobelprise.org. The official 

Web Site of the Noble Prize. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/grameen-facts.html. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D1%89%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000070
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000070
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnudps_2013_1_26.pdf
http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/grameen-facts.html


115 

 

 

 

 

60. Hubert A. Investing in social innovation1 / Agnès Hubert. // CHALLENGE 

EUROPE. – 2011. – №21. – С. 34–40. 

61. J. Gregory D. The Meaning of ‗Social Entrepreneurship‘‖ [Електронний 

ресурс] / Dees J. Gregory. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.fuqua.duke.edu/centers/case/documents/Dees_SEdef.pdf.. 

62. JEANNETTE A. Ubiquity and Legitimacy: Disentangling Diffusion and 

Institutionalization / A. JEANNETTE, J. STEFAN. // Sociological Theory. – №29. 

– С. 27–53. 

63. Kroik J. Innowacja społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / 

J. Kroik, J. Skonieczny. // Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii 

Produkcji Zakopane 2013. – 2013. – №1. – С. 164–172. 

64. Light P.  Reshaping Social Entrepreneurship / Paul S. Light // Stanford Social 

Innovation Review. – 2006. – С. 45–51. 

65. Martin R. Social Entrepreneurship: The Case for Definition / R. Martin, S. 

Osberg // Stanford Social Innovation Review. – 2007. – С. 27–39. 

66. Research report: September 2007 In and out of sync The challenge of growing 

social innovations [Електронний ресурс] / G.Mulgan, R. Ali, R. Halkett, B. 

Sanders // NESTA. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/in_and_out_of_sync.pdf. 

67. Social innovation: what it is, why it matters and how it can be accelerated / 

G.Mulgan, B. Sanders, A. Rushanara, A. Tucker. – London: The Basingstoke Press, 

2007. – 52 с. 

68. What is a Social Entrepreneur? 2000 [Електронний ресурс] Ashoka: 

Innovators for the Public. — Режим доступу до ресурсу : 

http://www.ashoka.org/social_entrepreneur 

69.  Wizja 2050. Innowacje społeczne.Podsumowanie prac grupy roboczej w 2013 

r. [Електронний ресурс] // Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu, 

2050. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/in_and_out_of_sync.pdf
http://www.ashoka.org/social_entrepreneur


116 

 

 

 

 

http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/doradztwo-

csr/wizja2050/assets/broszura_wizja_2050_pl_innowacje_spoleczne_podsumowani

e.pdf. 

70. Ashoka India Investing in New Solutions for Our World's Toughest Problems 

[Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: 

http://india.ashoka.org/fellow/anita-ahuja. 

71. Black L. Muhammad Yunus: the model social enterprise leader? 

[Електронний ресурс] / Liam Black // Guardian sustainable business. Social 

enterprise blog. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2012/sep/12/muhammad-

yunus-social-enterprise-leader. 

72. Caveat_emptor [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія – 

Режим доступу до ресурсу: http://en.wikipedia.org/wiki/Caveat_emptor. 

73. Conserveindia [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.conserveindia.org/about.html. 

74. еBay [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія – Режим 

доступу до ресурсу: http://uk.wikipedia.org/wiki/EBay. 

75. Greemeen Bank [Електронний ресурс] // United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.unesco.org/education/poverty/grameen.shtml. 

76. Новий закон для волонтерів: збільшення компенсації та належні умови 

праці [Електронний ресурс] // Слово і діло. Народний коyтроль. – 2015. – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.slovoidilo.ua/news/8591/2015-03-

30/novyj-zakon-dlya-volonterov-povyshenie-kompensacii-i-uluchshenie-uslovij-

truda.html 

77. Як правильно оформити трудові відносини з волонтерами [Електронний 

ресурс] // Правовий простір. Безоплатна допомога в Україна – Режим доступу 

http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/doradztwo-csr/wizja2050/assets/broszura_wizja_2050_pl_innowacje_spoleczne_podsumowanie.pdf
http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/doradztwo-csr/wizja2050/assets/broszura_wizja_2050_pl_innowacje_spoleczne_podsumowanie.pdf
http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/doradztwo-csr/wizja2050/assets/broszura_wizja_2050_pl_innowacje_spoleczne_podsumowanie.pdf
http://india.ashoka.org/fellow/anita-ahuja
http://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2012/sep/12/muhammad-yunus-social-enterprise-leader
http://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2012/sep/12/muhammad-yunus-social-enterprise-leader
http://www.conserveindia.org/about.html
http://www.unesco.org/education/poverty/grameen.shtml
http://www.slovoidilo.ua/news/8591/2015-03-30/novyj-zakon-dlya-volonterov-povyshenie-kompensacii-i-uluchshenie-uslovij-truda.html
http://www.slovoidilo.ua/news/8591/2015-03-30/novyj-zakon-dlya-volonterov-povyshenie-kompensacii-i-uluchshenie-uslovij-truda.html
http://www.slovoidilo.ua/news/8591/2015-03-30/novyj-zakon-dlya-volonterov-povyshenie-kompensacii-i-uluchshenie-uslovij-truda.html
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до ресурсу: http://www.legalspace.org/ua/napryamki/bezpeka-nuo/oformlennya-

volonteriv/item/1994-yak-pravylno-oformyty-trudovi-vidnosyny-z-volonteramy. 

 

 

 


