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Конвенц�я ООН про права ос�б з �нвал�дн�стю була прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН 13 грудня 2006 року. Україна п�дписала її 24 вересня 2008 року,
ратиф�кувала – 16 грудня 2009 року.
 
Зг�дно статт� 1 Конвенц�ї, люди з �нвал�дн�стю мають ст�йк� ф�зичн�, розумов�,
�нтелектуальн� чи сенсорн� порушення, що можуть заважати повноц�нн�й �
д�єв�й участ� їх у житт� сусп�льства нар�вн� з� вс�ма.
 
Країни – учасниц� гарантують громадянам, що особи з �нвал�дн�стю мають 
т� ж права, що � вс� �нш�, реал�зуючи гасло «Вс� р�зн� – але вс� р�вн�».

 
В�дпов�дно до п.2 Ц�л� сталого розвитку 10 "Скорочення нер�вност� в середин�
країн � м�ж ними" необх�дним визнається п�дтримка законодавчим шляхом та
заохочення до активної участ� ус�х людей у соц�альному, економ�чному �
пол�тичному житт� незалежно в�д їхнього в�ку, стат�, �нвал�дност�, раси,
етн�чної належност�, походження, рел�г�ї та економ�чного чи �ншого статусу.

Також, зг�дно зазначеної конвенц�ї країнам запропоновано в�дмовитися в�д традиц�йного, «медичного» п�дходу до �нвал�дност�,
що концентрується виключно на проблемах здоров’я на користь «соц�ального» розум�ння �нвал�дност� як результату взаємод�ї
ос�б з �нвал�дн�стю з перешкодами у сп�лкуванн�, стосунках � середовищ�. Повноц�нна та ефективна �нтеграц�я ос�б з
�нвал�дн�стю в життя сусп�льства можлива за умов усунення р�знор�вневих бар’єр�в: �нституц�йних, арх�тектурних,
ментальних, ф�зичних, �нформац�йних, в осв�тньому простор�, в рекреац�йн�й сфер�.
 
Р�зн� тлумачення поняття «�нвал�дн�сть» спричинили �снування в�дм�нних моделей �нвал�дност�, що приймають за основу при
формуванн� соц�альної пол�тики держави.



Соц�альне п�дприємництво – це п�дприємництво, головна мета якого
мати соц�альний вплив, а не отримувати прибуток для своїх власник�в 

чи акц�онер�в. 
 

Воно функц�онує, надаючи товари та послуги на ринку п�дприємницьким 

та �нновац�йним способом � використовує свої прибутки насамперед 

для досягнення соц�альних ц�лей. 
 

Соц�альне п�дприємництво зд�йснює управл�ння в�дкритим та 

в�дпов�дальним чином � залучає прац�вник�в, споживач�в та 

зац�кавлених стор�н, зд�йснювати вплив на його комерц�йну д�яльн�сть.
 



Значний поштовх до розвитку соц�ального п�дприємництва
зд�йснила орган�зац�я Ashoka: Innovators for the Public та її
засновник - Б�лл Дрейтон.
 
В�н, до моменту заснування ц�єї орган�зац�ї, був пом�чником
адм�н�стратора Агентства з охорони навколишнього
середовища в адм�н�страц�ї президента США Дж.Картера
(1977-1981), та �н�ц�ював торг�влю квотами на небезпечн�
викиди. Саме Б�ллу Дрейтону належить введення  в об�г
поняття «соц�альне п�дприємництво» та заснування  Фонду
«Ашока», який було названо на честь Ашоки - третього
�мператора Стародавньої Інд�ї держави Маур�їв. 

Ідея  соц�ального п�дприємництва почала активно розвиватися в країнах Зах�дної Європи та США з початку 1980–х рок�в.

Досл�дники цього питання сходяться на думц�, що головною причиною появи соц�ального п�дприємництва у св�т� стала 

 патолог�чна неспроможн�сть уряд�в ефективно розв’язувати соц�альн� проблеми своїх країн. Поштовхом для зм�н стала
активна д�яльн�сть неприбуткових орган�зац�й наприк�нц� ХХ ст. у всьому св�т�, як� почали перебирати на себе вир�шення
проблем,  з якими  держава фактично не могла впоратись. 

ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СВІТІ



Не менш значимою в �стор�ї розвитку соц�ального
п�дприємництва є �м’я лауреата Нобел�вської прем�ї 
миру 2006 року Мохаммада Юнуса, якого називають 
«батьком м�кроф�нансування».  
 
Доктор Юнус перевернув св�тов� уявлення про банк�вське
кредитування, створивши Грам�н-банк - орган�зац�ю, яка
видає «п�д чесне слово» позики найб�дн�шим громадянам. 
У своїй р�дн�й країн� Бангладеш - одн�й з найперенаселен�ших
� найб�дн�ших у св�т� – йому вдалося на практиц� довести
можлив�сть створення соц�ального б�знесу, спрямованого
не на отримання прибутку, а на допомогу людям, � водночас
економ�чно рентабельного.

Його �дея стосувалась розвитку спроможност�  незаможних верств населення до економ�чного самозабезпечення
� виходу �з б�дност�.  «Б�дн�сть з'явилася тому, що ми заснували свою теор�ю на г�потезах, як� недооц�нюють
людський потенц�ал», - стверджує Мохаммед Юнус � кожного дня, рятуючи тисяч� людських доль, доводить
спроможн�сть своєї теор�ї. 
 
Головне гасло, якого дотримується М. Юнус, став своєр�дною профес�йною настановою для людей, як� працюють з
проблемами б�дност� – «давати б�дним не рибу, а вудку, та вчити їх власноруч вир�шувати свої економ�чн�
проблеми».



До нової хвил� належить уродженець Канади, м�льярдер,

засновник фонду Skoll Foundation Джеффр� Сколл. 
 
В сфер� �нтерес�в м�льярдера - к�нопродюсування. 
У 2004 роц� Джефф заснував компан�ю Participant Media, 
яка вже у наступному роц� випустила перш� ф�льми: П�вн�чна
країна (North Country), Сир�ана (Syriana), Доброї ноч� � удач�
(Good Night and Good Luck) та �н. В ц�лому ц� ф�льми отримали
10 ном�нац�й на «Оскар» � одну золоту статуетку. 

Прим�тно, що вих�д кожного ф�льму супроводжувався пропагандистсько-правозахисною кампан�єю, щоб 
люди могли д�знатися б�льше � обговорити свої враження в спец�альн�й соцмереж�, створеною Participant, 
або в мережах - партнерах акц�ї. Наприклад, ф�льм North Country, в якому грала Шарл�з Терон, сприяв
продовженню д�ї Акту про насильство по в�дношенню до ж�нок в США. 
 
Завдяки пропагандистськ�й кампан�ї, що супроводжувала вих�д ф�льму The Cove про масове вбивство
дельф�н�в в Япон�ї, масштаби полювання на дельф�н�в в ц�й країн� скоротилися, а часом вона взагал�
припинялася. 
 

Таким чином, Capricorn Investment Group, заснована Джефом, �нвестує кошти в компан�ї, як� вир�шують важлив�
еколог�чн� та соц�альн� проблеми. 



          В Україн� перш� паростки соц�ального п�дприємництва з’явились у 2000-них роках.  Хоча, справедливим буде висл�в, –

 у невеликої �стор�ї є велика перед�стор�я. Соц�альне п�дприємництво в Україн� бере св�й початок з� Старообрядної концепц�ї
справи, кооперативного руху та окремих соц�ально ор�єнтованих п�дприємств родинного б�знесу Терещенк�в, Ханенк�в,

Симиренк�в та �н. 

Зокрема, соц�альне п�дприємництво пов’язано �з �менем Глави Української
Греко-Католицької Церкви митрополита Андрея Шептицького (1865-1944). 
 
Саме завдяки його прогресивним, на той час, �деям у зах�дних рег�онах
України, на Галичин�, була упроваджена соц�ально-п�дприємницька д�яльн�сть
у р�зних формах та типах. Зокрема, в�н �н�ц�ював створення кооператив�в
(прообразу соц�ального п�дприємства), заснував кооперативн� л�цеї,
спец�ал�зован� г�мназ�ї для д�тей-сир�т � просто талановитих д�тей; 
заснував та розвивав народну банк�вську систему в Галичин� та багато �ншого.
 
Прибутки в�д своєї д�яльност� в�н спрямовувал на р�зн� осв�тн� та соц�альн�
програми для молод�, людей з �нвал�дн�стю, б�дних с�мей, розвитку
�нфраструктури територ�ї та громад, допомогу б�дним селянам та 
роб�тникам, щоб т� почувалися повноц�нними � незалежними громадянам

ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ



Не менш ц�кавою постаттю є д�яльн�сть  Антона Макаренка, блискучого
педагога-орган�затора, фундатора �деї виховання дитини в колектив� 
� через колектив, педагог�чна д�яльн�сть якого розгорталася у 20-30-т� роки
минулого стол�ття. Зважаючи на т� обставини, в яких жили � перебували
д�ти, викинут� тогочасною б�льшовицькою владою напризволяще,
Антону Макаренку вдалось створити систему економ�чної самоокупност� 
 колон�й, в яких в�н був призначений зав�дувачем. 
 
Колон�я взяла в оренду � протягом дек�лькох рок�в в�дбудовувала
нап�взруйнований пом�щицький маєток, вперто розвиваючи за останн�ми
агроном�чними � зоотехн�чними вимогами власне господарство,
орендувала великий паровий млин, орган�зувала низку кустарних
майстерень. 
 
Грош�, отриман� за господарську д�яльн�сть, Макаренко спрямовує на
соц�альн� ц�л� – на осв�ту, створення театру за участ� вихованц�в колон�ї,
в�дкриття � п�дтримку 40 самод�яльних гуртк�в � оркестру, туристичн� 
поїздки вихованц�в на Кавказ, в Крим, Москву, театральн� походи тощо. 
 
Фактично була започаткована одна �з моделей соц�ального
п�дприємництва - включення соц�ально дезадаптованих ос�б в соц�альну
д�яльн�сть � розвиток здатност� до самозабезпечення та саморозвитку.
 



Яскравим представником нової генерац�ї українського соц�ального
п�дприємництва  є Юр�й Филюк - п�дприємець-ресторатор, кер�вник
компан�ї «23 ресторани», громадський актив�ст, сп�взасновник
урбан�стичного проекту «Тепле м�сто» (https://warm.if.ua/). 
 
Юр�й Филюк чи не вперше за �стор�ю м�ста зм�г об’єднати навколо себе
десятки громадських актив�ст�в у намаганнях зм�нити Івано-Франк�вськ 
на краще. На баз� платформи «Тепле м�сто» було створено проекти, як� є
одними з передових приклад�в соц�ального п�дприємництва в Україн�: 
В�зуальний стиль  м�ста, мистецьк� резиденц�ї за участ� св�тових художник�в,  
парклети, проект «Вив�ски», Urban Space Radio, м�жнародний арх�тектурний
конкурс Child Friendly Public  Space, проекти розвитку вело�нфраструктури,
велик� спортивн� фестивал� та �нш�.
 

https://warm.if.ua/


П�дприємства громадських орган�зац�й товариства сл�пих � глухих УТОГ � УТОС функц�онують з 1933 року та
ор�єнтован� на працевлаштування та трудову реаб�л�тац�ю людей з �нвал�дн�стю. П�сля здобуття Україною
незалежност� ц� п�дприємства частково втратили державне замовлення � змушен� були в�днаходити нов�
економ�чн� модел� функц�онування. 
 
Розбудова соц�альних  п�дприємств  в нов�тн�й �стор�ї України розпочалась  з 1991 р, але в основному
вони були ор�єнтованими на працевлаштування людей з �нвал�дн�стю.  
 
У 2004 роц� словосполучення «соц�альне п�дприємництво» ув�йшло до українського лексикону п�сля 
проведення сер�ї трен�нг�в з експертами США щодо створення соц�альних п�дприємств громадськими
орган�зац�ями. За пер�од з 2004 по 2007 роки програмою «Мережа громадської д�ї в Україн�» UCAN була 
надана грантова п�дтримка 28 проектам з� створення соц�альних п�дприємств на територ�ї Україн�.
 
 У 2010 роц� за �н�ц�ативи Британської Ради в Україн� був створений Консорц�ум «Сприяння розвитку 
соц�ального п�дприємництва в Україн�», до якого ув�йшли Фонд «Сх�дна Європа», М�жнародний фонд
«В�дродження», комерц�йний банк «Ерстебанк» та м�жнародна аудиторська компан�я «PWC».

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ



Досл�дження розвитку соц�ального п�дприємництва «Кращий досв�д та сучасн� тренди розвитку
соц�ального п�дприємництва: Україна» (2016) показало, що найб�льш популярними серед українських

соц�альних п�дприємств, є наступн� три  м�с�ї:

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ЖИТТЯ ВРАЗЛИВИХ
ГРУП НАСЕЛЕННЯ

РОЗВИТОК
МІСЦЕВИХ ГРОМАД
ТА ФОРМУВАННЯ

ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ

 ЕКОЛОГІЧНА МІСІЯ



СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО МОЖНА ВИЗНАЧИТИ, ҐРУНТУЮЧИСЬ НА НАСТУПНИХ 
ТРЬОХ ЕЛЕМЕНТАХ: 

Виявлення можливост�
створення сусп�льної 

ц�нност� на основ� зм�ни
зазначеного вище 

положення � застосування 
 п�дприємницьких 
д�й з її створення

Виявлення ст�йкого 
� несправедливого

�гнорування �нтерес�в або
потреб конкретного

сегмента сусп�льства, яке
неможливо зм�нити їх
власними зусиллями 

 Досягнення в результат�
вжитих заход�в нового

справедлив�шого 
стану справ, в якому

дотримуються �нтереси �
задовольняються потреби
зазначеного сегмента �
сусп�льства в ц�лому



вир�шення актуальних еколог�чних проблем чи покращення еколог�чного
стану територ�ї. 

зменшення р�вня безроб�ття; 

СЕРЕД НАЙБІЛЬШ ВИГРАШНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИЗНАЧАЮТЬ:

зб�льшення соц�ального кап�талу; 

створення додаткових робочих м�сць; 

п�двищення р�вня та якост� життя населення; 

розвиток т�єї сфери д�яльност�, в як�й певна соц�альна група може
займатися ефективною економ�чною д�яльн�стю у в�дпов�дност� з� 
своїми псих�чними особливостями � психолог�чними характеристиками;



СФЕРИ, ДЕ НАЙБІЛЬШЕ ПРЕДСТАВЛЕНО СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО: 
соц�альна та економ�чна �нтеграц�я вразливих та соц�ально �зольованих груп населення
(�нтеграц�я та працевлаштування); 

соц�альний захист (соц�альна допомога людям похилого в�ку та людям з �нвал�дн�стю; догляд за
д�тьми; допомога в працевлаштуванн� та навчальн� трен�нги; соц�альне житло; охорона
здоров’я та медичн� послуги); 

осв�тн� послуги; 

громадськ� послуги: громадський транспорт, обслуговування громадських простор�в,

орган�зац�я тимчасового розм�щення та харчування; 

консалтинг, м�кроф�нансування; 

укр�плення демократ�ї, громадянських прав та посилення участ� громадян;

с�льське господарство, мисливство, л�сове господарство � рибальство;

еколог�чн� заходи, так� як зменшення викид�в та в�дход�в, в�дновлювальна енерг�я тощо; 

культура, туризм, спорт та рекреац�йн� заходи; 

практика сол�дарност� з країнами, що розвиваються (наприклад, сприяння справедлив�й
торг�вл�)



БІЗНЕС-МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

здатн�сть отримувати прибуток для власник�в;
здатн�сть генерувати позитивн� зм�ни у св�т�; 
здатн�сть досягти балансу прибутку та позитивних зм�н. 

Б�знес-модель - це структура, дизайн або рамки, якими сл�д керуватися в б�знес�, щоб бути
усп�шним та принести ц�нн�сть своїм кл�єнтам.
 

Однак �снують щонайменше три фактори усп�шност� обраних б�знес-моделей: 

 
Перший п�дх�д застосовується до традиц�йних, комерц�йних компан�й; другий п�дх�д застосовується
до традиц�йних благод�йних орган�зац�й; трет�й п�дх�д (баланс м�ж прибутком � позитивними зм�нами)
застосовується до соц�альних п�дприємств. 
 
У  2012 роц� Вольфганг Грасс� визначив 9 б�знес моделей соц�альних п�дприємств. 
 
В�н розпочав св�й анал�з �з трьох фактор�в, що керують будь-яким соц�альним б�знесом: м�с�єю, типом
�нтеграц�ї та ц�льовою групою. Пот�м в�н досл�див спос�б, як ц� три фактори перетиналися з трьома
традиц�йними категор�ями б�знесу (комерц�йна, некомерц�йна та г�бридна), щоб сформувати дев'ять
конкретних тип�в моделей соц�ального б�знесу, як� може набувати будь-яке соц�альне п�дприємство.



9 БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА



Модель п�дтримки п�дприємц�в (entrepreneur support model) передбачає надання соц�альним
п�дприємством ф�нансових та �нших послуг з п�дтримки б�знесу своїй ц�льов�й аудитор�ї:
ф�рмам та приватним п�дприємцям. Кл�єнти пот�м продають свої товари та послуги на
в�дкритому ринку. 

 

Соц�альне п�дприємство досягає ф�нансової самодостатност� через продаж своїх послуг
кл�єнтам � використовує цей дох�д для покриття витрат, пов’язаних �з наданням послуг
п�дтримки п�дприємц�в, а також операц�йних витрат б�знесу. 

 

Типи п�дприємств, як� застосовують цю модель: ф�нансов� установи, консалтингов� агентства,

установи, як� надають профес�йн� послуги (бухгалтерська, юридична та ринкова �нформац�я),

технолог�ї та продукти, як� п�дтримують п�дприємц�в. 

1. МОДЕЛЬ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМЦЯ 



Модель посередника ринку (market intermediary model) передбачає, що соц�альне п�дприємство 
надає послуги своїй ц�льов�й аудитор�ї - др�бним товаровиробникам (ф�зичним особам чи ф�рмам) 
для надання їм доступу до ринк�в та п�двищення вартост� їх продукц�ї. 
 
Такими послугами можуть бути розробка продукту, виробнича та маркетингова допомога,
кредитування. Ринковий посередник або закуповує продукти, як� виробляють кл�єнти, 
або викупає парт�ю, а пот�м продає продукти на роздр�бних ринках за рахунок надбавки. 
 
М�с�я п�дприємств, д�ючих за такою моделлю, спрямована на посилення ринк�в та сприяння
ф�нансов�й безпец� кл�єнт�в, допомагаючи їм розвивати та продавати свою продукц�ю. 
 
Соц�альне п�дприємство досягає ф�нансової самодостатност� через продаж кл�єнтської продукц�ї. 
Дох�д використовується для оплати операц�йних витрат п�дприємства та покриття програмних 
витрат на надання послуг розробникам, маркетингу та кредитних послуг кл�єнтам. 
 
Модель посередника ринку часто використовують соц�альн� п�дприємства у сфер� с�льського
господарства, рем�сництва (хенд мейд) та маркетингу.

 

2. МОДЕЛЬ ПОСЕРЕДНИКІВ РИНКУ 



Модель працевлаштування (employment model) у соц�альному п�дприємств� передбачає надання можливост� 
для працевлаштування та навчання своїй ц�льов�й груп�: соц�ально-вразливим верствам населення, молод�,
учасникам бойових д�й, жителям с�л тощо. 
 
Тип б�знесу залежить в�д ц�льової аудитор�ї, на яку спрямований соц�альний ефект �з врахуванням
можливостей та обмежень прац�вник�в, а також його комерц�йної привабливост�. Часто в модель п�дприємства
бувають вбудованими послуги з соц�альної п�дтримки, як� створюють сприятливе робоче середовище для
прац�вник�в. Наприклад серед таких послуг може бути навчання з оволод�ння профес�єю, тренування з
розвитку гнучких навичок (soft skills), ф�з�отерап�я, консультац�ї з псих�чного здоров’я або надання
тимчасового житла. 
 
Соц�альне п�дприємство досягає ф�нансової самодостатност� через продаж своїх товар�в та послуг. 
Дох�д використовується для сплати стандартних операц�йних витрат, пов'язаних з б�знесом, та додаткових
соц�альних витрат, як� виникають за рахунок залучення прац�вник�в з ц�льових груп. 
 
Модель зайнятост� широко використовується в орган�зац�ях, як� займаються проблемами ос�б з �нвал�дн�стю, а
також орган�зац�ями соц�альної служби, як� обслуговують ж�нок у кризових ситуац�ях, колишн�х наркозалежних
та безпритульних. Найпопулярн�шими форматами роботи п�дприємств бувають магазини, кафе, пекарн�,
деревообробн� п�дприємства. 
 

3. МОДЕЛЬ ЗАЙНЯТОСТІ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 



Модель платних послуг (fee-for-service model) передбачає комерц�ал�зац�ю соц�альних послуг та 
продаж їх або безпосередньо представникам вразливих ц�льових груп, або ф�рмам, громадам, 
трет�м особам-платникам. 
 
Соц�альне п�дприємство досягає ф�нансової самодостатност� через отримання платн� за товари
 та послуги, яка покриває їх соб�варт�сть. Прибуток може використовуватися для субсид�ювання
соц�альних програм, як� не мають б�знес складової. 
 
Типов� приклади соц�альних п�дприємств ц�єї модел�: орган�зац�ї, у яких платяться членськ� внески,
торгов� асоц�ац�ї.
 

 

4. МОДЕЛЬ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ 



Модель п�дтримки людей з низькими доходами (low-income client as market model) є вар�ац�єю модел�
платних послуг (fee-for-Service model) � передбачає продаж товар�в та послуг особам, як� здатн�
задовольнити лише свої базов� потреби. 
 
Це стосується близько 4 м�льярд�в людей, як� живуть в основному в країнах, що розвиваються �
заробляють менше 5 долар�в в день (щор�чн� доходи на душу населення нижч� за 1500 долар�в у
паритет� куп�вельної спроможност�). Модель соц�ального п�дприємства передбачає надання 
доступу до продукт�в та послуг, що п�двищують р�вень здоров›я кл�єнт�в, осв�ту, як�сть життя 
та особист� можливост�.
 
Дох�д отримується за рахунок продажу продукц�ї � використовується для покриття операц�йних 
витрат та витрат на маркетинг. Проте, через низьк� доходи ц�льової аудитор�ї в ц�й модел� досягнення
ф�нансової сталост� може бути складним завданням. Соц�альне п�дприємство повинно спиратися на
розробку креативних систем розпод�лу, зниження виробничих та маркетингових витрат, досягнення
високої операц�йної ефективност�, ефективної присутност� на креативних ринках, як сформують
доходи та на ринках, як� «субсид�юються» д�яльн�стю такого соц�ального п�дприємства.
 
 

5. МОДЕЛЬ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ З НИЗЬКИМИ ДОХОДАМИ



Кооперативна модель (сooperative model) передбачає надання послуг членам кооперативу: маркетингов�
досл�дження, техн�чну допомогу, ведення колективних переговор�в та лоб�ювання, економ�ю при оптових
покупках, надання доступу до продукт�в та послуг, доступ до зовн�шн�х ринк�в, продаж товар�в та послуг
всередин� кооперативу тощо. 
 
Кооперативи часто складаються з др�бних виробник�в одн�єї групи продукт�в, або сп�льноти ос�б з� сп�льними
потребами (доступ до кап�талу, охорона здоров’я тощо). Члени кооперативу є основними зац�кавленими
сторонами, адже отримують вигоди в�д доходу кооперативу, працевлаштування та наданих кооперативом
послуг, а також �нвестують у кооператив власн� ресурси: час, грош�, продукти тощо. 
 
М�с�я кооперативу зосереджена на наданн� послуг його членам. 
 
Ф�нансова самодостатн�сть досягається шляхом продажу своїх товар�в та послуг своїм членам або зовн�шн�м
кл�єнтам на комерц�йних ринках. Кооперативи використовують доходи для покриття витрат, пов`язаних �з
наданням послуг своїм членам. 
 
Модель включає, зокрема, с�льськогосподарськ� кооперативи, як� займаються продажом продукц�ї його
учасник�в. Іншим прикладом кооператив�в є кредитн� сп�лки. 

6. КООПЕРАТИВНА МОДЕЛЬ



Модель соц�ального п�дприємства «зв’язковий ринку» (market linkage model) передбачає сприяння
розвитку торговельних в�дносин м�ж ц�льовою аудитор�єю: др�бними товаровиробниками, 
м�сцевими ф�рмами, кооперативами та зовн�шн�м ринком. 
 
Соц�альне п�дприємство функц�онує як брокер, який зв’язує покупц�в �з виробниками, � навпаки,
 за що отримує платню. Також ця модель може включати проведення маркетингових досл�джень. 
На в�дм�ну в�д модел� «посередник ринку» цей тип соц�ального п�дприємства не продає продукц�ю
кл�єнт�в, а з’єднує кл�єнт�в з ринками. 
 
У ц�й модел� б�знес складова полягає у отриманн� доход�в, отриман� в�д д�яльност� п�дприємства, 
як� використовуються для самоф�нансування соц�альної складової. 
 
В рамках модел� «зв’язковий ринку» працюють багато торгових асоц�ац�й, кооператив�в, 
державно-приватних партнерств та програм розвитку б�знесу.
 

7. МОДЕЛЬ ЗВ’ЯЗКУ З РИНКОМ



Модель ф�нансування соц�альних програм через перерозпод�л доход�в в�д �ншої д�яльност� 
(service subsidization model) в соц�альному п�дприємств� передбачає використання доход�в в�д
 продажу товар�в або послуг для ф�нансування своїх соц�альних програм. 
 
Модель ф�нансування послуг зазвичай �нтегрована, тобто б�знес-д�яльн�сть та соц�альн� програми
перетинаються, активи,  дох�д в�д операц�й та витрати розпод�ляються.
 
Ф�нансування послуг - одна �з найпоширен�ших моделей для соц�альних п�дприємств, оск�льки вона
може поєднуватися �з д�яльн�стю будь-якої неприбуткової орган�зац�ї. 
 
Власники нематер�альних актив�в, таких як експертиза, методолог�ї, або ексклюзивн� д�лов� в�дносини,
можуть надавати послуги (консалтингов�, лог�стичн�, маркетингов�, тощо), як� комерц�ал�зують ц�
активи. Власники матер�альних актив�в (буд�вл�, обладнання, земля, комп`ютери тощо), можуть
запускати будь-яку к�льк�сть п�дприємств, як� використовують ц� активи: л�зинг, управл�ння майном,
роздр�бний б�знес; транспортування, пол�граф�я тощо. 
 
Ця  модель дуже часто поєднується з �ншими моделями. 

8. МОДЕЛЬ СУБСИДІЮВАННЯ ПОСЛУГ



Модель орган�зац�йної п�дтримки (organizational support model) передбачає продаж товар�в та послуг 
на зовн�шньому ринку широкому колу покупц�в. 
 
В окремих випадках кл�єнтами можуть бути представники соц�ально-вразливої групи населення. 
 
Модель передбачає основну б�знес д�яльн�сть окремо в�д програми, яка має соц�альний вплив.
Прибутки в�д д�яльност� соц�ального п�дприємства спрямовуються на ф�нансування витрат 
соц�альної програми та операц�йних витрат некомерц�йної материнської орган�зац�ї. 
При цьому основний фокус залишається на соц�альному вплив�, а не прибутку. 
 
Ця модель соц�ального п�дприємства працює як механ�зм ф�нансування орган�зац�ї та часто д�є
 як допом�жний б�знес неприбуткової материнської орган�зац�ї. 
 
Детальн�ше  про б�знес модел� з прикладами конкретних соц�альних п�дприємств можна
ознайомитися в анал�тичному зв�т� «Банк проблем та моделей соц�альних п�дприємств для їх
вир�шення». 

9. МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ

https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/bank-problem-ta-modeley-sotsial-nykh-pidpryiemstv-dlia-ikh-vyrishennia-analitychnyy-zvit/
https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/bank-problem-ta-modeley-sotsial-nykh-pidpryiemstv-dlia-ikh-vyrishennia-analitychnyy-zvit/


здатн�сть громадян до самоорган�зац�ї, що сприяє розвитку соц�альних п�дприємств знизу вгору; 

ступ�нь уп�знаваност� та визнання, якими користуються соц�альн� п�дприємства на р�зних р�внях
(пол�тичне та юридичне визнання, �дентиф�кац�я м�ж соц�альними п�дприємствами); 

можлив�сть доступу до р�зних вид�в ресурс�в, включаючи ресурси для створення та об’єднання; 

розвиток досл�джень, спрямованих на вивчення соц�ального п�дприємства з нац�ональної та
пор�вняльної точок зору та наявн�сть можливостей розвитку осв�ти та навичок, покликаних п�двищити
конкурентн� переваги соц�альних п�дприємц�в у вир�шенн� економ�чних та соц�альних проблем.

Зг�дно досл�дження Євроком�с�ї, соц�альн� п�дприємництва та соц�альна економ�ка майбутнього
 покликан� зд�йснювати потужний вплив на вир�шення актуальних соц�альних проблем та
 розбудову соц�ально справедливих сусп�льств. 

 

В узагальнююч�й допов�д� "Соц�альн� п�дприємства та їх екосистеми в Європ�» за 2020 р�к" визначається, 

що для продуктивного розвитку соц�ального п�дприємництва у кожн�й країн� необх�дно створити
нац�ональну екосистему соц�ального б�знесу, яка будується на 4 компонентах: 

 

 

 

      ресурси в�д д�яльност�, що приносить дох�д; поворотн� ресурси; податков� п�льги.

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/07273562-75f8-11e9-9f05-01aa75ed71a1


ПЕРЕПОНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
В УКРАЇНІ

Недостатнє усв�домлення рол� соц�ального
п�дприємництва у сусп�льств�, його привабливих  
 � виграшних стор�н для розвитку справедливого
сусп�льства.
В�дсутн�сть спец�ал�зованих послуг з п�дтримки
розвитку соц�ального б�знесу.
Недостатнє законодавче супроводження, що
ускладнює отримання ф�нансової п�дтримки �
ф�скальних стимул�в для соц�альних п�дприємств.
Доступ до ринк�в та ф�нанс�в через �снуючу
конкуренц�ю на ринках державних закуп�вель.
В�дсутн�сть загальних механ�зм�в для
вим�рювання впливу соц�ального
п�дприємництва на сусп�льство. 

В�дсутн�сть закону, який регулює соц�альне
п�дприємництво.
Наявн�сть ресурс�в, як� не зад�ян� (не ц�кав�) в
традиц�йному б�знес�, серед них: люди з
�нвал�дн�стю, б�женц� (внутр�шньо-перем�щен�
особи), нац�ональн� меншини, люди похилого в�ку,
молодь, люди �з залежностями, особи, як� вийшли

Зац�кавлен�сть великого б�знесу в аутсорсингу
(передача одн�єю орган�зац�єю �нш�й деяких    
 функц�й, завдань, б�знес-процес�в на основ� 
 укладеного  договору).
Зростання лояльност� споживач�в до продукц�ї
соц�ального п�дприємництва.
п�дтримка соц�ального п�дприємництва
м�жнародними фондами � орган�зац�ями, 

      з м�сць позбавлення вол�, ВІЛ-позитивн� люди,
     жертви домашнього насильства, багатод�тн� мами. 

      що дозволяє їх створювати � розвивати.

МОЖЛИВОСТІПЕРЕПОНИ 



ЩО ВИРІЗНЯЄ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ СЕРЕД ІНШИХ ЛЮДЕЙ? 
Особливост� моральних настанов � переконань

 
 

Тип мислення, який вир�зняється �нновац�йн�стю 
� незаскоругл�стю, в�дходом в�д усталених 

стереотип�в � прийнятих шаблон�в. 
 

Тип характеру, якому властив� амб�тн�сть �
наполеглив�сть, ризиков�сть �  соц�альна

в�дпов�дальн�сть. 
 

Наявн�сть л�дерського потенц�алу, що означає вм�ти
«вербувати», заражати, надихати �нших. 

 

Завдяки творчому п�дходу � розум�нню системи в ц�лому, соц�альн� п�дприємц� можуть
знайти синерг�ю м�ж гравцями в екосистем�, яка ран�ше була невидимою або

пропущеною. 

 

«Ц� взаємовиг�дн� зв'язки м�ж гравцями пот�м можна з�ставити, як шматочки
головоломки, для розробки механ�зм�в отримання доходу, як� дозволять соц�альному
п�дприємству в к�нцевому п�дсумку досягти ф�нансової ст�йкост� (�нод� в поєднанн� з

традиц�йною ф�лантроп�єю)» (Дан�ель Саттон, Acumen Academy)

 

https://acumenacademy.org/


Соц�альн� майстри - зосереджуються на виявленн� � вир�шенн� м�сцевих соц�альних потреб; 

 

Соц�альн� конструктори використовують можливост� для подолання недосконалост�
ринкової економ�ки � провал�в «ринку». Вони намагаються задовольнити т� потреби людей,

як� з р�зних причин не вдається задовольнити н� ринку,  н� державним структурам;

 

 

ТРИ ТИПИ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Соц�альн� �нженери – виявляють системн� проблеми в
�снуючих соц�альних структурах � намагаються їх подолати,

зд�йснюючи свого роду «революц�йн� зм�ни». 



Заруб�жн� досл�дники Martin and Osberg (2007) пор�внюють соц�альних п�дприємц�в �з комерц�йними,

� стверджують, що в�дм�нн�сть м�ж ними полягає у т�й ц�нн�сн�й пропозиц�ї, яку вони презентують
сусп�льству.

 

Для комерц�йного п�дприємця пропозиц�я зорган�зується для обслуговування ринк�в, � тому вони 

�з задоволенням можуть дозволити соб� новий продукт чи послугу,  як� ор�єнтован� на отримання
ф�нансового прибутку. А соц�альний п�дприємець має на мет� ц�нн�сть у вигляд� масштабної
трансформац�йної вигоди, яка розповсюджується на значний сегмент сусп�льства або взагал�
 для сусп�льства. 

 

Водночас, хоча  ц�нн�сн� пропозиц�ї та бачення комерц�йних � соц�альних п�дприємц�в можуть
в�др�знятися м�ж собою, їхн� функц�ональн� механ�зми заради досягнення м�с�ї та ст�йкост�
орган�зац�ї - є схожими. 

 

І т� � �нш� повинн� розглядати свої стратег�ї в�дпов�дно до р�зних орган�зац�йних етап�в
 �з урахуванням п�дходу до динам�ки життєвого циклу орган�зац�ї. 

ЄТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



ТРИ ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Stand up -  це фаза, на як�й потенц�йний п�дприємець генерує �деї � розглядає можлив�сть створення
соц�ального п�дприємства. Основна увага прид�ляється трьом факторам: позитивне ставлення до
п�дприємництва як вибору кар`єри; натхнення придумувати б�знес-�деї, як� розвивають зд�бност� та
вм�ння; позитивний та мотивуючий вплив з боку культурних / соц�альних структур, таких  як 
с�м’я, друз�, ровесники та вз�рц� для насл�дування.
 

Start up - це друга фаза, в як�й в�дбувається власне розвиток б�знесу. Це фокусується на доступ� до таких
ресурс�в, як кап�тал � робоча сила з урахуванням потенц�алу п�дприємця та ризику ставлення. Акцент
робиться на розробц� концепц�ї з подальшим впровадженням б�знес-модел� та фактичним запуском
операц�й. Тому п�дприємницьк� навички, можливост� та управл�ння мають на ц�й фаз� вир�шальне
значення. 
 

Scale-up – третя фаза – розширення масштаб�в, де фокус переходить на мал� та середн� п�дприємства, 
� де мета полягає в тому, щоб досягти ст�йкост� �з розширенням ц�нн�сної пропозиц�ї (як соц�альної, 
так � економ�чної), а також зайнятост� та виробничої потужност�. На ц�й фаз� стратег�чна ор�єнтац�я 
з л�дерськими якостями має м�сце �з ключовими показниками ефективност�, спрямованими на 
ст�йке зростання. 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
Чому розкв�т соц�ального п�дприємництва у св�т� припав на 70-80т� роки минулого
стол�ття?

Розкрийте суть соц�ального п�дприємства. Охарактеризуйте його ключов� складов�.
В чому полягає головна в�дм�нн�сть соц�ального п�дприємництва в�д �нших
комерц�йних тип�в д�яльност�?
Запропонуйте власне визначення поняття "соц�альне п�дприємництво".

Що таке б�знес-модель? Охарактерезуйте б�знес-модел� соц�ального п�дприємництва.

Охарактиризуйте, якими ключовими особистими властивостями волод�ють
соц�альн� п�дприємц�?
Що спонукає людей займатися соц�альним п�дприємництвом?

 В чому головн� в�дм�нност� м�ж соц�альним п�дприємцем � комерц�йним? А в чому
схож�сть?

Охарактеризуйте кожен з трьох етап�в життєвого циклу п�дприємницької
д�яльност�.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


