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СУЧАСНА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА:
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ
У статті здійснено теоретико-методичне дослідження характеристик сутності та організаційно-економічних особливостей соціального підприємництва. Проведено порівняльний аналіз зарубіжного та
вітчизняного досвіду розвитку цього явища в сучасних умовах. Визначено, що соціальне підприємництво є інноваційною формою організації соціально спрямованої діяльності, яка відповідає засадам
концепції сталого розвитку економіки і суспільства. Виокремлено базові ознаки соціального підприємництва для проведення класифікації зазначених суб’єктів господарювання. Наведено різні моделі
соціальних підприємств, які практикуються в країнах із високорозвиненою економікою. Здійснено
характеристику соціальних підприємств, а також їх організаційних моделей з оцінкою можливостей
застосування в Україні.
Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальне підприємство, соціальна модель, організаційна
форма, суспільство, держава.

Постановка проблеми. Пошук людством інноваційних шляхів задоволення суспільних потреб
у різних секторах господарської та соціально-економічної діяльності здійснюється безперервно.
Соціальний сектор нещодавно визнано сектором
підприємницької діяльності, а саме – соціального
підприємництва. Для України зазначена сфера є
зовсім новою на практиці і не системно дослідженою в науці. Із цього приводу виникає потреба
вивчення зарубіжного досвіду і дослідницького
виявлення засад вітчизняної практики. Загальна
важливість проблеми соціального підприємництва
полягає у тому, що воно є чинником становлення
моделі національної економіки, яка відповідатиме
критеріям прогресивності й сталості. Зокрема,
відзначаємо необхідність порівняльного оцінювання досвіду розвитку соціального підприємництва, виокремлення країн – набувачів позитивного досвіду, а також можливості його поширення
на вітчизняну практику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження проблеми розвитку соціального
підприємництва як явища, складника господарського механізму сучасної економіки, як визначив
М. Маринович [1], відзначено працями А. Шептицького; розроблення даних ідей виявлено нами
у публікаціях М. Юнуса [2], М. Куц [3], І. Босак
[4], М. Наумової [5], Н. Добрової [6], Д. Попович
[7], В. Звонар [8] та ін. Ними розкрито термінологічні пояснення і характеристики функціональних призначень діяльності соціальних підприємств. З аналізу праць цих дослідників видно, що
інтерпретація ролі соціального підприємництва
представляється як продукт еволюції процесу
взаємодії продуктивних сил і розвитку виробничих відносин, критеріїв організації співіснування
держави, суспільства, а також поведінки людини
й усвідомлення нею критеріїв самозбереження,
визначення розумних меж інноваційного зростання. Соціальні підприємства або організації,
підприємці вирішують довгострокові глобальні
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цілі заради вигоди, спроєктованої на майбутнє.
Креативність соціального підприємництва відповідає бажанням суспільства вирішити найбільш
глобальні проблеми, серед яких – екологічні, збереження довкілля, подолання голоду тощо. Тобто
ідеї соціального підприємництва відповідають
засадам сталого розвитку.
Значний інтерес науковці мають до питання
порівняльної оцінки зарубіжного та вітчизняного
досвіду становлення соціального підприємництва,
що відзначено працями Н. Ільченко [9], В. Кудлай
[10], Н. Проць [11], В. Смаль і В. Кокоть [12],
Н. Горішної [13] та ін. [14–16]. Уважаємо, що
проблема на часі, щодо неї вимальовується стійкий науково-дослідницький, а отже, практичний
інтерес. Проте завжди залишаються невирішені
частини проблеми, для України – розроблення
рекомендацій щодо забезпечення успішності адаптації найкращих зарубіжних практик соціального
підприємництва до вітчизняних реалій.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є проведення порівняльного аналізу сучасної практики
розвитку соціального підприємництва у контексті
представлення специфіки, визначення характеру
особливостей зарубіжного та вітчизняного досвіду.
Виклад основного матеріалу. Соціальне підприємництво, на думку різних авторів, – це: діяльність
із соціальними цілями й отриманням прибутку (у
комерційних організаціях); діяльність без мети
отримання прибутку (у некомерційних організаціях); поєднання комерційного і некомерційного (у
корпоративних організаціях) [14]; форма ведення
господарської діяльності, яка поєднує елементи
комерційної структури з функціями і завданнями
неприбуткових організацій [15]. Соціальні підприємці забезпечують примноження соціального капіталу, формують механізми захисту соціально вразливих верств населення, подолання деструктивних
явищ у суспільстві. Головний критерій, за яким
кваліфікується такий тип підприємств, – поєднання соціальної та комерційної мотивації.
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Соціальне підприємництво визначають за
такими основними ознаками:
1) за цільовим спрямуванням діяльності –
неприбутковий характер ведення;
2) за структурною позицією в економічному
середовищі – агент змін у соціальному секторі
ринкової системи;
3) за організаційною структурою – формою
правового впорядкування відносин засновників;
4) за функціональною спрямованістю – сферою, завданнями статутної діяльності;
5) за галузевою приналежністю – сферою представлення створюваного продукту на ринку.
Посилення ролі соціального підприємництва
у формуванні суспільного добробуту пов’язуємо
з динамічністю економік, рівнем задоволеності
потреб, а також культурним рівнем розвитку
людини. Головний чинник виникнення, практичного поширення цього виду діяльності полягає в
усвідомленому, науково обґрунтованому відході
від суспільства споживання до моделі сталого розвитку. Тому соціальний тип або ж вид підприємництва, пов'язаний із культурою, ставленням
людей до природи і залежить від рівня добробуту.
Припускаємо наявність зв’язку поширеності соціальних підприємств із культурним рівнем розвитку нації, а також із багатством країни.
За нашим баченням, визначення соціального підприємництва потрібно структурувати як статутну
господарську діяльність спеціалізованих організацій, а також, зокрема, функції неспеціалізованих
на цій діяльності суб’єктів, що виконуються несистематично. Тобто в одному випадку соціальне підприємство – це статус спеціалізованої організації,
а в іншому – суспільно корисна дія, спрямована на
вирішення соціальної проблеми. Соціальне підприємництво знову ж таки, з одного боку, – спеціалізація соціального підприємства, з іншого – прояв
соціальної відповідальності, соціальної корисності.
Розглядатимемо досвід соціального підприємництва як окремої сфери, тобто практику розвитку
спеціалізованих соціальних підприємств.
Аналіз літературних та інформаційних джерел із визначеної проблематики, започаткований
і здійснюваний багатьма науковцями [1–17], підтверджує тезу про те, що соціальне підприємництво відбулося в країнах, для яких характерний
високий рівень економічного розвитку, матеріального добробуту населення. Активно соціальні підприємства створюються, успішно функціонують у
суспільствах із передовими стандартами життя за
системної побудови соціальної економіки за ринковими законами.
Ідеологія соціального підприємництва виникла з пошуку шляхів залучення бізнесових кіл
до вирішення традиційних завдань держави у
соціальній сфері. Відповідні практики соціальної
діяльності, організації спільнот для задоволення
інтересів неспроможних верств населення забезпечили створення спеціалізованих підприємницьких структур.
Організаційно-економічна
модель
соціального підприємництва поширена і досить успішно
реалізується в США, Франції, Великій Британії, Канаді, Італії, Норвегії, Ізраїлі, Бангладеш,
Німеччині та багатьох інших країнах.
Традиції соціального підприємництва походять від соціальних цінностей і моделей розвитку
підприємливості, а також бажань робити добру
справу не тільки для себе, а й для інших членів
суспільства. Брати відповідальність за вирішення
суспільних проблем – пріоритет соціального під-

приємництва, а також соціального підприємця.
Європейська й американська традиції соціального
підприємництва, бо є прогресивними, активно
впроваджуються, оскільки суспільство веде постійний пошук соціалізації перспективного розвитку.
У США, Канаді та Західній Європі існує 30-річна
практика створення та функціонування соціальних підприємств [9]. Вважається, що соціальне
підприємництво у світовому масштабі оцінки є
найбільш розвиненим у Великобританії та США,
тому що у цих країнах сильними є традиції суспільних організацій. В Європі через кооперативну
модель активно розвивається соціальне підприємництво в Італії і Франції, Португалії та Іспанії, де
поширені кооперативи соціальних ініціатив.
У Норвегії як в одній із найбільш соціально
стабільних країн соціальне підприємництво підтримується урядом і приватними структурами.
Держава здійснює програми залучення зацікавлених членів суспільства до вирішення соціальних проблем через розбудову системи соціального
підприємництва. Так реалізується модель спільної соціальної відповідальності за якість життя,
що має позитивні наслідки для суспільства. До
особливостей і специфіки розвитку соціального
підприємництва в Норвегії відносимо такі, як:
рівноправна участь соціальних підприємців у
доступі до ресурсів державної допомоги разом із
підприємствами виробничого спрямування; наявність фінансованих державою програм навчання
соціальному підприємництву, грантова підтримка соціальних підприємств, які діють у секторах боротьби з бідністю і соціальною ізоляцією;
активне, вмотивоване інвестування великого бізнесу у розвиток соціального підприємництва [16].
Практикуються два рівні підтримки соціального
підприємництва – урядовий (програми уряду) і
корпоративний (діяльність крупних корпорацій).
Пріоритети спрямування діяльності соціальних
підприємств: підтримка інтеграції у суспільство
біженців з інших країн; боротьба з бідністю та
соціальною ізоляцією. Функціонально динаміка
розвитку соціальних підприємств підтримується
урядом через освіту, інформаційну політику,
поширення знань і практик соціального підприємництва серед населення. Бізнес-структури,
зокрема великі компанії, підтримують соціальне
підприємництво безпосередньо цільовим фінансуванням, наданням грантів тощо [11].
Особливою є модель соціального партнерства
в Ізраїлі [10] за рахунок упровадження соціальних ініціатив малих та середніх підприємств,
яких держава відповідним чином стимулює
до вирішення проблем сучасного суспільства,
зокрема за напрямом сприяння адаптації людей
з обмеженими можливостями (підприємство
Hameshakem) [10, с. 57–60].
За характером започаткування і цільовим призначенням соціальне підприємництво у багатих
економічно розвинених країнах кардинально відрізняється від бідних. Його пов’язують переважно
з благодійністю і меценатством як першоджерелами його виникнення та становлення. Незважаючи на цілу низку принципових моментів, які
походять від класичного підприємництва, зокрема
це чинник зумовленості прибутку – факт існування, активне поширення соціального підприємництва отримує практику. Тим самим держава
перекладає частину соціальних зобов’язань на
суспільство, перерозподіляючи відповідальність
у вирішенні соціальних проблем. Відзначаємо
визнання соціального підприємництва як альтер-
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нативної моделі сприяння соціальному зростанню
або ж такої, що успішно конкурує з державними
програмами. Відповідно систематизовано характеристики соціального підприємництва (табл. 1).
Підсумовуючи попередньо, зазначимо, що зарубіжна практика розвитку соціального підприємництва підтверджує наявність національних моделей
форми організації його функціонування. Американська модель не повністю враховує принцип
неприбутковості соціального підприємства, що
відповідає ментальності жителів цієї країни. Європейська модель переважно впроваджує соціальні
аспекти місії підприємства, а доходність застосовується лише як забезпечуючий ефект. В Україні
соціальне підприємництво в чистому вигляді здійснюється як соціально орієнтована безприбуткова
модель. Пріоритет вітчизняного соціального підприємництва – ведення бізнесу з метою отримання
доходу, частина якого реінвестується у вирішення
проблем персоналу, територіальних громад та
інших заінтересованих осіб [17, с. 55–56].
У світі склалися організаційно-правові форми
соціальних підприємств, зокрема асоціації, фонди,
кооперативи, компанії; в Європі найбільш поширені соціальні кооперативи [12]. Кооперативна
модель зазвичай найбільше використовується, бо
надає можливості для максимального залучення
зацікавлених сторін у досягнення соціальної цілі
суб’єктів в організаційний, управлінський процес,
надає механізм демократичного загальнодоступного для членів контролю над використанням активів, прийняттям господарських рішень. В Європі
кооператив є найбільш поширеною формою організації ведення соціального підприємництва саме
через принцип безприбутковості, тобто це партнерські структури з пайовою й трудовою участю засновників, які беруть безпосередню цільову участь у
розробленні стратегії та втілення практики функціонування такого типу організацій.
В Україні законодавчо проблема соціального
підприємництва, відповідно до статусу суб’єктів
за організаційно-правовою формою, не врегульована. Проте в Господарському кодексі України, у
ст. 65, зазначено, що підприємства можуть створюватися як для здійснення підприємництва, так
і для некомерційної господарської діяльності; саме
некомерційна діяльність і регламентує ознаки й
можливості діяти у сфері соціального підприємництва, а організаційно-правова форма вибирається
засновниками з-поміж традиційних неприбуткових організацій, дозволених законом до створення.
Проте в кожній країні законодавчо визначено організаційно-правові форми соціального підприємництва, у рамках яких зацікавлені суб’єкти можуть
створити соціальне підприємство.
Незважаючи на низьку культуру розвитку
соціального підприємництва, у нашій державі
потреба в такій діяльності величезна, адже держава вже давно не у повному обсязі не виконує

соціальні функції. Звідси – важливість у визначенні ефективних економічних механізмів розвитку соціального підприємництва відповідно до
потреб системи в економічних ресурсах і способах їх структурного перерозподілу згідно з актуальними напрямами соціального сприяння, тобто
сучасної практики соціального підприємництва за
конкретними прикладами (табл. 2).
На нашу думку, порівняно з Україною високорозвинені країни пішли далеко вперед у питаннях державної політики стимулювання і безпосередньо щодо тенденцій фактичного розвитку
соціального підприємництва, тому що у нас існують проблеми: відсутності національних традицій
надання соціальних послуг на підприємницьких
засадах; перебування підприємців у стані постійної невизначеності щодо пріоритетів державної
регуляторної політики; очікування традиційно
можливих змін економічного курсу; низького
рівня довіри в суспільстві і небажання вкладати
кошти у соціальні програми.
Висновки і пропозиції. Підсумовуючи, зазначимо, що перетворення і соціально-економічні
зміни у світовій практиці господарювання започаткували значну соціалізацію бізнесу, появу
нових форм його організації, вироблення критеріїв абсолютної його соціалізації, що дістало
прояв у різних моделях соціального підприємництва. Соціальне підприємництво характерне для
економік розвинених держав із давніми традиціями конкуренції і сприятливим бізнес-кліматом, а
також високим ступенем взаємної довіри (якісним
соціальним капіталом). Проведений аналіз світового досвіду розвитку соціального підприємництва становить методичну основу більш глибокого
розуміння його значимості й вікна можливостей
для України. Дослідження показали, що: економічний механізм господарювання все більше соціалізується; суспільства і держави намагаються
ефективніше використовувати ресурси; світ понад
усе почав дбати про соціальні результати господарювання (збереження довкілля, підвищення
соціального рівня і тривалості життя населення);
економічні ресурси з вищою інтенсивністю спрямовуються на соціальні цілі. Сформувався структурований досвід соціального підприємництва,
яке показало дієвість у вирішенні суспільних
проблем, дає змогу успішно делегувати повноваження держави суспільним організаціям, окремим бізнесменам, підвищуючи соціальну відповідальність і соціальну мобільність економічних
ресурсів, тощо. Для України цей досвід корисний,
бо практика соціального життя вимагає соціальних змін. Серед актуальних пропозицій – одна,
але глобальна – активно сприяти розвитку соціального підприємництва, бо в суспільстві чимало
проблем, які можуть бути вирішені за його допомогою, адже в держави можливостей та вільних
ресурсів недостатньо.

Характеристики сучасного соціального підприємництва

Таблиця 1

Відношення до порівнянь із традиційним
підприємництвом
Протилежність
–
класичне
підприємництво передбачає
Альтруїзм – пріоритет у вирішенні соціальних проблем,
обов’язкове задоволення критерія прибутковості –
зокрема на засадах безприбутковості
це головна його мета
Економічні критерії результативності – пріоритет
Зміни якостей соціального розвитку – поліпшення
отримання прибутку шляхом продуктивного
соціального складника динаміки розвитку суспільства
перетворення ресурсів, забезпечення підвищення
матеріального добробуту
Джерело: сформовано на основі аналізу літературних джерел і практичних висновків автора
Ознаки соціального підприємництва
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Приклади практики заснування соціальних підприємств у світі та в Україні

Таблиця 2

Україна

Світова практика

Платформа «Тепле місто» (м. Івано-Франківськ) – надання
грантів на здобуття освіти, розвиток підприємництва; соціальна
пекарня «Горіховий дім» (м. Львів) – надання робочих місць
жінкам і продовольства безхатченкам; «Туристсько-спортивний
клуб «Манівці» – пропагування здорового способу життя;
Pizza Veterano – допомога учасникам бойових дій на Сході
України; магазин «Ласка» – продаж уживаних і нових речей
українських виробників; Перше антикафе Бердянська «ЧАС
Є» – пропозиція відкритого простору для вільної творчості і
відпочинку; соціальне підприємство «Рукомисли» – програма
зі створення робочих місць для соціально вразливих осіб;
Вінницький міжрегіональний центр реабілітації інвалідів
«Поділля» – сприяння вирішенню проблем професійної освіти
та працевлаштування людей з інвалідністю; громадська спілка
«Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр» (м.
Полтава) – організаційно-економічне сприяння соціальній
адаптації людей; громадська організація «Майстерня мрії» –
центр денного перебування для дорослих людей з особливими
потребами; парк князів Сангушків – культурно-комунікативна
платформа для комфортного спілкування жителів міста;
соціальне підприємство «Миті» – комплексна соціальна
допомога [12, с. 32–52]

«Грамін банк» (Бангладеш) – соціальні кредитів
селянам; «Рагмарк» – забезпечення зайнятості
вразливих членів суспільства; «АРОРО» (Бельгія)
– діяльність по виявленню і знешкодженню
протипіхотних мін; «Підручники на обмін»
(Великобританія) – збір непотрібних підручників
і продаж за зниженими цінами; «Мобільний
медик» – забезпечення доступу бідних до медичного
обслуговування; «Жінки як і ми» – сприяння
зайнятості жінок; Kiva Microfunds – боротьба з
бідністю; OneWorldHealth – перетворення у сфері
охорони здоров’я; Proximity Designs (М’янма) –
сприяння продуктивності дрібних селянських
господарств; International Enterprises Development
(Канада, Великобританія) – підтримка соціального
підприємництва у сфері сільського господарства
[12, с. 26–32]
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА
Резюме
В статье осуществлено теоретико-методическое исследование характеристик сущности и организационно-экономических особенностей социального предпринимательства. Проведен сравнительный анализ
зарубежного и отечественного опыта развития этого явления в современных условиях. Определено, что
социальное предпринимательство является инновационной формой организации социально направленной деятельности, соответствует принципам концепции устойчивого развития экономики и общества.
Выделены базовые признаки социального предпринимательства для проведения классификации указанных субъектов хозяйствования. Приведены различные модели социальных предприятий, которые практикуются в странах с высокоразвитой экономикой. Осуществлена характеристика социальных предприятий, а также их организационных моделей с оценкой возможностей применения в Украине.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное предприятие, социальная модель, организационная форма, общество, государство.
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CURRENT PRACTICE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT:
ANALYSIS OF FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
Summary
The theoretical and methodical study of the characteristics of the essence and organizational and economic
features of social entrepreneurship is carried out in the article. A comparative analysis of foreign and domestic experience of the development of this phenomenon in modern conditions is conducted. It is determined
that social entrepreneurship is an innovative form of organization of socially oriented activities that meets
the principles of sustainable development of economy and society. Theoretical provisions of the definition
of the essence of social entrepreneurship are revealed, the meaningful difference of the essence of the category is determined. The basic features of social entrepreneurship for classification of these entities are
highlighted. Various models of social enterprises practiced in countries with highly developed economies
are presented. The organizational and legal forms of social enterprises are characterized, in particular, the
specific specificity of the cooperative, which defines it as the most relevant to this sphere of social and economic life of a person, is noted. Substantial assumptions have been made regarding a particular type of social
enterprise, in relation to which the principle of non-profitability, social responsibility, social efficiency is a
priority. It is determined that social entrepreneurship is a socially beneficial activity carried out on a risk
basis. The features and types of social enterprises that are developing in European countries and Ukraine,
in particular with the common characteristics, characteristics and features, are identified. It is theoretically
confirmed that social entrepreneurship in its spread demonstrates the progress towards sustainable development of economy, society and state. The characteristics of social enterprises, as well as their organizational
models with the assessment of the possibilities of application in Ukraine, have been carried out. The modern
world is developing on the model of constant search for innovative ways, entrepreneurial models of the organization of meeting the needs, improving the living conditions of people. One of the non-standard business
models, which is gradually being established in foreign and domestic practice, is social.
Keywords: social entrepreneurship, social enterprise, social model, organizational form, society, state.

© Лотиш О. Я., 2019

37

