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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 У статті розглядаються тенденції розвитку індустрії гостинності у місті Котбус у Німеччині, а та-

кож готельно-ресторанний бізнес досліджується як головна складова частина туристичної галузі, що є 
ключовим фактором, який визначає перспективи розвитку туризму. Проаналізовані важливі питання ре-
абілітації людей з інвалідністю, особливих категорій населення держави, а також «інклюзивний туризм», 
який створює підґру́нтя для реструктуризації культури суспільства. Досліджено сутність поняття «соці-
альне підприємництво», підприємства, які створюють умови для працевлаштування громадян з обмеже-
ними можливостями. У статті розглянуто діяльність закладів розміщення та харчування міста Вінниці, 
які створені за допомогою Проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» 
(Проєкт ПРОМІС).

Ключові слова: готелі, дружні до людей з інвалідністю, ресторани, туристична сфера, соціаліза-
ція інновацій, концепції, інноваційна політика, соціальна ефективність інноваційної політики, пандемія 
COVID-19.

В статье рассматриваются тенденции развития индустрии гостеприимства в городе Котбус, а так-
же гостинично-ресторанный бизнес исследуется как главная составляющая туристической отрасли, 
которая является ключевым фактором, определяющим перспективы развития туризма. Проанализиро-
ваны важные вопросы реабилитации людей с инвалидностью, особых категорий населения государства, 
а также «инклюзивный туризм», который создает основу для реструктуризации культуры общества. 
Исследована сущность понятия «социальное предпринимательство», которое создает условия для тру-
доустройства граждан с ограниченными возможностями. В статье рассмотрена деятельность средств 
размещения и питания города Винницы, созданных с помощью проектов международной технической по-
мощи «Партнерство для развития городов» (ПРОМИС). 

Ключевые слова: отели, дружественные к людям с инвалидностью, рестораны, туристическая сфе-
ра, социализация инноваций, концепции, инновационная политика, социальная эффективность инноваци-
онной политики.

The article examines the trends in the hospitality industry in Germany and catering establishments in Cottbus 
were analyzed. The main purpose of the European Union are studied. In order for everyone to be able to move freely 
through there are numerous initiatives aimed at ensuring that people with disabilities can travel freely. The activities 
of a 4-star hotel which is located in the historic central quarter of the German city of Cottbus. The comfortable and 
spacious rooms at "Lindner Congress Hotel Cottbus" are equipped with all modern comforts. In Ukraine, the issue 
of rehabilitation of people with disabilities and special categories of the population is acute. Under such conditions 
"inclusive tourism" creates the basis for restructuring the culture of society, norms of behavior acceptance of all 
aspects, of life personal differences and needs, of persons with disabilities through their close, fruitful relationship 
with the healthy. The biggest problems in world tourism have been due to the closure of borders between countries 
due to government recommendations to avoid mass events limit the intensity of movement between countries and 
the associated. The hotel and restaurant business is explored as the main component of the tourism industry. 
It is noted that the hotel and restaurant business contains a complex of services for tourists and is a key factor 
determining the prospects for tourism development. It is thanks to the cooperation of state authorities, scientific 
and research institutions, travel agencies, hotel and restaurant complexes information and tourist centers, transport 
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companies, and insurance companies increasing the competitiveness of enterprises and organizations and there 
is a synergistic effect. The essence of the concept of "social entrepreneurship" enterprises that create conditions 
for employment of citizens with disabilities is studied. The article considers the activities of accommodation and 
catering establishments in Vinnytsia which were created with the help of the International Technical Assistance 
Project "Partnership for Urban Development".

Keyword: hotels, friendly to people with disabilities, restaurants, essence of innovations, socialization of 
innovations, concepts, innovation policy, social effectiveness of innovation policy.

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими та практичними за-
вданнями. Тенденції розвитку соціального підприєм-
ництва особливо актуальні на сучасному етапі. Вони 
безпосередньо стосуються громадян, які тимчасово 
або постійно втратили роботу у зв’язку з пандемією 
COVID-19. В Україні також гостро постає питання ре-
абілітації людей з інвалідністю та особливих катего-
рій населення держави – учасників та постраждалих 
в АТО та ООС. 

Необхідно зазначити, що у 2011 року Європейська 
комісія схвалила довгострокову програму «Ініціати-
ва соціального підприємництва» ("І Social Business 
Initiative"). Мета цієї програми – стимулювати країни 
європейського регіону до підтримки та розвитку сек-
тору соціального підприємництва.

В Україні перші соціальні підприємства з’явилися 
за ініціативи та підтримки міжнародних програм тех-
нічної допомоги наприкінці 2000-х років. Нині від-
сутній єдиний реєстр соціальних підприємств, не 
ведеться офіційний моніторинг їхньої чисельності у 
регіонах України.

Протягом трьох останніх років було проведено 
значну кількість тренінгових програм, шкіл, хакато-
нів, інкубаторів та акселераторів для соціальних під-
приємців, які дали поштовх для створення значної 
кількості нових соціальних підприємств. Варто звер-
нути увагу на створення та ефективну діяльність со-
ціальних підприємств на Вінниччині.

Аналіз досліджень і публікацій. Основні тен-
денції розвитку соціального підприємництва до-
сліджують зарубіжні та вітчизняні вчені-еконо-
місти: Д.О. Баюра аналізує формування системи 
корпоративного управління на засадах соціальної 
відповідальності, К.С. Белявська розглядає соціаль-
ну відповідальність бізнесу, еволюцію поглядів на 
проблему, Н.Ю. Волосковець досліджує корпоратив-
ну відповідальність підприємств як основу інновацій-
ного розвитку сучасної економіки, О.В. Коваленко 
аналізує соціальну відповідальність бізнесу як наслі-
док державного регулювання економіки, О.І. Гриник 
та І.М. Сисоєва розглядають соціалізацію підпри-
ємництва як важіль інноваційного розвитку, О.В. Гу-
менна досліджує соціальну відповідальність бізнесу 
в контексті інноваційного розвитку постіндустріаль-
ної економіки, В.І. Куцик аналізує розвиток концеп-
ції соціальної відповідальності бізнесу в Україні, 
О.Ф. Овсянюк-Бердадіна розглядає соціалізацію біз-
несу та ринкові прояви, М.І. Мурашко досліджує кон-
цептуальні основи соціальної відповідальності біз-
несу в Україні, Н.Г. Панченко аналізує формування 
концепції корпоративної соціальної відповідальності 
підприємства, Н.О. Шира аналізує напрями впро-
вадження системи корпоративної соціальної від-
повідальності в практику українських підприємств, 

інклюзивно-реабілітаційний туризм досліджують віт-
чизняні вчені Н.В. Барна та А.В. Коротєєва.

Особливості створення соціальних підприємств у 
світі та Україні, а також у Вінницькій області необхід-
но досліджувати і впроваджувати в практичну діяль-
ність. Досить результативною є співпраця бізнесу, 
громадських організацій, владних структур з Проєк-
том міжнародної технічної допомоги «Партнерство 
для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС).

Постановка завдання. Головною метою статті 
є дослідження функціонування соціальних підпри-
ємств у світі та в Україні. Необхідно проаналізувати 
питання реабілітації людей з інвалідністю, а також 
інших особливих категорій населення держави, роз-
глянути поняття «інклюзивний туризм», який ство-
рює підґрунтя для реструктуризації культури суспіль-
ства, правил, норм поведінки осіб з інвалідністю.

У статті досліджуються умови, які створені в го-
тельно-ресторанному комплексі Lindner Congress 
Hotel Cottbus у місті Котбус для людей з обмеженими 
можливостями.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У 2011 році Європейська комісія схвалила довго-
строкову програму «Ініціатива соціального підпри-
ємництва» (Social Entrepreneurship Initiative). Мета 
програми – стимулювати країни європейського ре-
гіону до підтримки та розвитку сектору соціального 
підприємництва. Програма має три основні фокуси: 
дружнє до соціальних підприємців законодавче се-
редовище, популяризацію діяльності соціальних під-
приємств, створення умов для отримання фінансу-
вання на їх розвиток.

Слід зазначити, що в міжнародній практиці немає 
чіткого визначення соціального підприємства, проте 
є чітке розуміння його базової характеристики: осно-
вною метою соціального підприємства є соціальний 
вплив, а не отримання прибутку для власників або 
акціонерів. Такий оператор надає товари та послу-
ги на ринку за підприємницькою моделлю і прибутки 
використовує насамперед для досягнення соціаль-
них цілей. 

Згідно з даними European Social Enterprise Law 
Association, упродовж останніх років у європейських 
країнах спостерігається бум розвитку законодавчої 
бази для соціального підприємництва. Уряди країн 
самостійно визначають, як регулюватимуть цю га-
лузь. Наприклад, в Іспанії, Португалії, Франції, Гре-
ції, Хорватії соціальне підприємство може існувати 
виключно у формі соціальних кооперативів. А от Ве-
лика Британія ввела в обіг спеціальний різновид – 
компанію, що працює в інтересах громади. Таких під-
приємств у країні діє понад 13 тисяч.

Низка європейських країн (Бельгія, Хорватія, 
Данія, Франція, Італія, Люксембург, Польща, Порту-
галія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Вели-
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ка Британія) запровадила широкий спектр політик, 
програм і механізмів, спрямованих на підтримку со-
ціальних підприємств. Проте змісти й масштаби під-
тримки істотно відрізняються.

Наприклад, у Данії діє «Програма соціального 
зростання», що через індивідуальний коучинг біз-
нес-експертів забезпечує підтримку соціальних під-
приємств, які працюють із найбільш уразливими 
категоріями безробітних. Крім цього, пропонуються 
інтенсивні тренінгові програми з розвитку бізнесу, 
вибудовуються партнерства між соціальними під-
приємствами, муніципалітетами та соціальними ін-
весторами [1, с. 1–6]. 

Основними завданнями впровадження концеп-
ційних основ соціалізації підприємств є: сприяння 
розвитку соціально відповідального бізнесу як чин-
ника модернізації економіки, підвищення її конкурен-
тоспроможності; запровадження єдиних підходів до 
розуміння соціальної відповідальності бізнесу в Укра-
їні всіма учасниками суспільних процесів; сприяння 
розвитку системи не фінансового звітування з метою 

більшої поінформованості суспільства щодо реаліза-
ції суб’єктами господарювання заходів із соціальної 
відповідальності бізнесу; удосконалення існуючих і 
розвиток нових форм державно-приватного партнер-
ства для економічного, соціального й екологічного 
розвитку громад та територій та інші [2, с. 40–44].

Основні завдання впровадження концепційних 
основ соціалізації підприємств відображені на рис. 1.

Необхідно зазначити, що однією з операцій-
них цілей Програми розвитку соціального підпри-
ємництва на території Вінницької міської ОТГ на 
2020–2022 роки є сприяння кластерній акселерації, 
зокрема реалізація проєкту «Інклюзивний розвиток 
соціального підприємництва». Нині в Україні немає 
жодного нормативно-правового документу, який би 
містив нормативне визначення термінів «соціальне 
підприємництво» та «соціальний підприємець», а та-
кож визначав напрями підтримки створення та роз-
витку соціальних підприємств (СП).

Проте, як свідчить міжнародний досвід, саме 
соціальні підприємства відіграють важливу роль у 
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Рис. 1. Основні завдання впровадження концепційних основ соціалізації підприємств
Джерело: сформовано автором на основі [2, с. 40–44]
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розв’язанні низки соціальних, економічних, еколо-
гічних проблем, посилюють інклюзію та соціальну 
згуртованість місцевих громад, сприяють розвитку 
локального соціального капіталу, посилюють де-
мократичну участь, сприяють розширенню прав та 
можливостей жінок та надають якісні послуги.

Загальноприйняте тлумачення цього терміну ви-
значає, що соціальні підприємства – це підприєм-
ства, які досягають соціальних цілей через підпри-
ємницький підхід. Отримання прибутку не є їхньою 
основною метою, оскільки вони створюються для 
того, аби принести користь громаді та людям. При-
бутки соціальних підприємств не можуть (або можуть 
лише частково) бути розподілені серед засновників, і 
зазвичай повністю спрямовуються на соціальну мету 
діяльності [3, с. 1–23]. 

Розвиток суспільних сфер вимагає створення 
рівних умов для усіх людей. Особливо це стосуєть-
ся людей з обмеженими фізичними можливостями. 
Обладнані пандусами та поручнями магазини та інші 

заклади, широкі двері та додаткові зручності дозво-
ляють таким людям без перешкод пересуватися та 
користуватися послугами. Саме тому у цьому напря-
мі активно розвивається і туристична сфера – готелі 
стають все зручнішими для користування людьми з 
інвалідністю [4, с. 1]. 

Проаналізуємо діяльність 4-зіркового готелю, 
який розташований в історичному центральному 
кварталі німецького міста Котбус. Зручні та просторі 
номери готелю Lindner Congress Hotel Cottbus осна-
щені всіма сучасними зручностями. 

Необхідно звернути увагу на зручності, які ство-
рені у готелі Lindner Congress Hotel Cottbus для лю-
дей з інвалідністю (рис. 2).

Важливими особливостями таких готелів є: об-
ладнаний вхід до готелю; просторість номеру; спеці-
ально обладнана ванна кімната; додаткові зручності 
під час надання послуг гостям готелю. Перше, на що 
варто звернути увагу, – зручний пандус на вході в го-
тель, зручні широкі двері та розташування ліфта. 
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Рис. 2. Зручності, які створені у готелі Lindner Congress Hotel Cottbus  
міста Котбус для людей з інвалідністю

Джерело: сформовано автором на основі [5, с. 1]
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Готелі, що позиціонують себе як invalid friendly, 
мусять подбати про те, щоб номери для людей з об-
меженими можливостями були просторими, мали 
широкі дверні отвори, а біля ліжка були відкидні по-
ручні. Ванна кімната мусить бути обладнана спеці-
альним дзеркалом та раковиною, а насадка в душі 
розміщена на зручному рівні.

Окрім звичних об’єктів, у таких номерах встанов-
люються кнопки для екстреного виклику співробіт-

ників готелю (на випадок, якщо людині знадобиться 
термінова допомога лікаря). Таких кнопок має бути 
щонайменше три: дві у кімнаті та одна у ванній [4, с. 1]. 

Важливо досліджувати зарубіжний досвід розви-
тку туристичної сфери, особливо діяльності готель-
но-ресторанних комплексів. Створення доступного 
середовища для людей з інвалідністю дозволить їм 
реалізовувати свої права і основні свободи, що буде 
сприяти їх повноцінної участі в житті країни.
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Рис. 3. Проєктна модель соціального підприємництва в Подільському економічному районі 
Джерело: розроблено автором [7, с. 1]
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В Україні гостро постає питання реабілітації лю-
дей з інвалідністю та особливих категорій населення 
держави – учасників та постраждалих в АТО та ООС. 
Основне завдання держави стосовно людини з інва-
лідністю – надати можливість повного або частково-
го відновлення здатностей до побутової, суспільної 
та професійної діяльності.

За таких умов «інклюзивний туризм» створює 
підґру́нтя для реструктуризації культури суспільства, 
його правил і норм поведінки, прийняття всіх сторін 
життя й особистих відмінностей та потреб осіб з інва-
лідністю за рахунок їх тісних, плідних відносин зі здо-
ровими особами в сучасному соціумі. Повноцінна та 
ефективна інтеграція осіб з інвалідністю в життя сус-
пільства можлива за умов усунення різнорівневих 
бар’єрів: інституційних, архітектурних, ментальних, 
фізичних, інформаційних, в освітньому просторі, в 
рекреаційній сфері [6]. 

Отже, необхідно зазначити, що фокус-групи, про-
ведені у Вінниці, засвідчили, що нині у місті працює 
10 підприємств, які позиціонують себе як соціальні. 
Ще кілька знаходяться на етапі створення. Біль-
шість із них діють на базі громадських організацій, 
які орієнтовані на роботу з людьми з інвалідністю, 
наприклад кав’ярня «Кульбаба» та манікюрний са-
лон «Кульбаба», відкриті Громадською організацією 
«Гармонія» та Проєктом міжнародної технічної допо-
моги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРО-
МІС); майстерні та теплиця, створені Асоціацією 
«Відкриті серця» та Проєктом міжнародної технічної 
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт 
ПРОМІС); швейний цех, заснований Громадською 
організацією «Фортеця», та кав'ярня «Гудсток», а 
також заснована Громадською організацією «Про-
гресивні жінкиЦ»; «Системні рішення», засноване  
Вінницькою обласною Громадською організацією 
інвалідів «Самодопомога»; підприємство «Віз – на 
возі», створене Асоціацією захисту та допомоги ін-
валідам «Відкриті серця».

А також є декілька соціальних підприємств, що 
засновані за власною ініціативою фізичних осіб, на-
приклад: соціальне підприємство «Клубок», інклю-
зивна пекарня «Пекарня добрих справ» (створена 
за франшизою Good Bread) тощо. Успішно діє у Він-
ницькій міській ОТГ ТОВ «Соціальне підприємство 
УВВ Інжиніринг», засноване ветеранами АТО, що ви-
готовляє острівці безпеки, які встановлені на дорогах 
міста [3, с. 1–23]. 

Проєкт міжнародної технічної допомоги «Парт-
нерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС) спря-
мовано на зміцнення муніципального сектору в 
Україні, впровадження ефективного демократичного 
управління та прискорення економічного розвитку 
шляхом підвищення спроможності українських міст 
у сфері демократизації врядування та місцевого еко-
номічного розвитку; створення сприятливого серед-
овища для розвитку малого та середнього бізнесу; 
підтримку процесу децентралізації та інтегрованого 
планування розвитку на місцевому, регіональному 
та національному рівнях [7, с. 1]. 

Проєктна модель соціального підприємництва в 
Подільському економічному районі відображена на 
рис. 3.

Висновки з проведеного дослідження. У статті 
розглянуто тенденції розвитку індустрії гостинності в 
Німеччині. Проаналізовано заклади розміщення та 
харчування міста Котбус, землі Бранденбург. 

Розглянуто численні ініціативи, спрямовані на те, 
аби безперешкодно подорожували й люди з обмеже-
ними можливостями.

У дослідженні зазначено, що в Україні постає пи-
тання реабілітації людей з інвалідністю та особли-
вих категорій населення держави – учасників та по - 
страждалих в АТО та ООС. 

Звертається увага на «інклюзивний туризм», що 
створює підґру́нтя для реструктуризації культури 
суспільства, його правил і норм поведінки, прийнят-
тя всіх сторін життя й особистих відмінностей та по-
треб осіб з інвалідністю за рахунок їх тісних, плідних 
відносин зі здоровими особами в сучасному соціумі. 

Проаналізовано діяльність 4-зіркового готелю 
Lindner Congress Hotel Cottbus, який розташований 
в історичному центральному кварталі міста Котбус. 
Зручні та просторі номери готелю Lindner Congress 
Hotel Cottbus пристосовані для проживання людей з 
обмеженими можливостями та забезпечені захода-
ми боротьби з пандемією COVID-19.
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