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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА 

ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ 

 
Сучасні умови розвитку економіки і суспільства базуються на тенденціях 

систематичного пошуку інноваційних шляхів організації вирішення 

економічних, господарських, соціальних та багатьох інших проблем з якими 

стикається людство. Для цього впроваджується інновації у розвитку 

підприємництва, формуванні його організаційних моделей за цілями, сферами 

здійснення бізнесу.  

Актуальною для сучасності, інноваційною формою організації бізнесу є 

соціальне підприємництво. Важливість цього питання для науки і практики 

очевидна, адже в сучасному світі підприємництво як явище виходить далеко за 

межі економічної складової, проникаючи у соціальну, екологічну, природничу 

та інші сфери.  

Реалізація соціальних цілей, виконання підприємництвом ролі фактора 

задоволення потреб членів суспільства, постійно потребує інновацій, у тому 

числі організаційного спрямування. Базовою основою побудови процесу 

підприємницької діяльності залишаються класичні принципи, сформульовані 

ще Й. Шумпетером. Згідно з його вченням підприємницький підхід до 

реалізації господарських та інших цілей в економічній системі означає 

креативне поєднання праці, капіталу, підприємницького таланту з метою 

отримання прибутку [1].  

Традиції ведення, організації підприємництва ідеологічно базуються на 

класичній моделі, але змінюються, з’являються інноваційні форми, типи 

структур організації бізнесу, до яких відноситься соціальне підприємництво. 

Концепція соціального підприємництва має наукову і практичну перспективу. 

Соціалізація результатів діяльності людини, поширенням благ серед широких 

верств населення означає, на нашу думку, критерій інноваційності організації 

бізнесу. 

В теорії соціального підприємництва, розуміння характеристик цього 

явища пов’язане із соціальною діяльністю на підприємницьких засадах, а 

основою даного процесу є характеристики підприємництва на соціальних 

засадах. Цей висновок у значній мірі означає сутність соціального 

підприємництва як інноваційної форми організації бізнесу. 

Аналізуючи еволюцію соціального підприємництва як інноваційної  

форми організації бізнесу зазначимо, що визнаним фундатором теоретичних 

основ цього явища на сучасному етапі розвитку людства є М. Юнус [2] лауреат 

Нобелівської премії за результативні дослідження саме з цієї проблематики. 

Теорія соціального підприємництва як самостійна дисципліна виникла на 

базі систематизації традицій з надання соціальних послуг і є новітньою сферою. 
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Проте, теоретичні положення дослідження соціального аспекту підприємництва 

формувалися з поступовим розвитком людства.  

Формуючи бачення висновку з оцінки чинників еволюції теорії 

соціального підприємництва, вважаємо, що її основу становить загальна теорія, 

знання основ класичного підприємництва і засад соціальних відносин.  

Еволюція соціального підприємництва як практичної діяльності і 

наукової теорії пов’язана із розвитком економіки, соціуму, формуванням 

добробуту. Мотивації створювати соціальні підприємства забезпечуються 

економічними можливостями, а також залежать від стану, спроможностей 

людей задовольняти потреби. Соціальне підприємництво пов’язують з 

діяльністю неприбуткових організацій, а їх засновники, учасники, обирають за 

пріоритет не отримання прибутку, а вирішення соціальних, суспільних проблем 

[3]. Головна вигода для соціального підприємця – вирішення суспільних 

проблем спільноти людей зі спільними інтересами, території тощо. 

Вчені дійшли висновку і ми його цілком поділяємо про те, що для 

соціального підприємництва характерні принципи: соціальної відповідальності; 

зацікавленості у допомозі і взаємній підтримці; колегіальності у прийнятті 

рішень; кооперування.  

Концепція соціального підприємництва як така, що базується на 

переважанні соціальних вигод над економічними – моделі побудови економіки, 

у якій соціальні чинники переважають над економічними. 

Таким чином, соціальне підприємництво як інноваційну форму 

організації бізнесу ідентифікують за ознаками: спрямуванням діяльності – 

неприбутковий характер; структурною позицією в економічному середовищі – 

агент змін у соціальному секторі ринку; організаційною структурою – формою 

правового впорядкування відносин засновників; функціональною 

спрямованістю – сферою, завданнями статутної діяльності;  галузевою 

приналежністю – сферою представлення створюваного продукту на ринку. 
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