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Публікація здійснена Агенцією 
регіонального розвитку Таврійсь-
кого об’єднання територіальних 
громад – учасником партнерської 
мережі Програми USAID «Лідер-
ство в економічному врядуванні», 
яку виконує Фонд Східна Європа та 
партнери.
 
Підготовкацієї публікації стала 
можливою завдяки підтримці 
американського народу, що була 
надана через Агентство США з 
міжнародного розвитку в рамках 
Програми USAID ЛЕВ. Думки і 
твердження, викладені в цій пу-
блікації, є відповідальністю авторів 
та можуть не співпадати з пози-
цією USAID та Уряду США.
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Три ключові напрямки  розвитку області в своїй більшості зале-
жали від сусідства зі «старшим братом».

1. Логістика: на Крим та в Росію з Херсонщини возили все - і 
воду, і їжу, і туристів, і тих, хто їх обслуговував. 

2. Сільське господарство, особливо плодоовочівництво, було 
теж повністю в рамках запиту Росії та Криму. Вся перша зелень, 
перші персики, виноград, полуниця, абрикоси, дині, кавуни – все 
йшло в Росію, в Москву та Крим.

3. Туризм: на Херсонщину в старі часи приїздило до 40 % росіян, 
яких теж потрібно було возити, кормити  та «туристити».

НАЩО НАМ ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
«ТАВРІЙСЬКИЙ КЛУБ ЕКСПОРТЕРІВ», 
та як вона допомагає розвинути МСП 
Херсонщини?

Насправді, ідея цього проекту виникла на самому початку  
2014 року, коли після анексії Криму Росією стало зрозуміло, що так, 
як було раніше в цій країні уже не буде ніколи. Втрата Криму, а та-
кож всі балачки  про «сухопутний коридор» у Крим, про який в 2014-
2015 роках так багато говорили, для всієї України був досить силь-
ним ударом, а для Херсонщини це була повна трагедія.

Витоки
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Все це закінчилось в 2014-2015 роках. А разом з цим багато іншого, що Херсонщина поставляла 
в Крим – вода, електроенергія, а також велика кількість туристичної нерухомості, яка була куплена 
нашими земляками в Криму, як комерційна та більш інвестиційно вигідна. 

Коли громадська організація «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання тери-
торіальних громад» (ГО «АРР ТОТГ») на початку 2016 року  робила анкетування МСП в Херсонські 
області, то однією з ключових проблем для місцевих МСП стала втрата ринків для місцевих фермерів,  
які виробляли плодоовочеву продукцію. А в весняно-осінні періоди якраз ці фермери дають змогу 
заробити людям на зборі урожаю максимальні кількості місцевих жителів. Заробити як кошти, так і 
натуральну оплату, яку потім люди консервують та продають.  

Внаслідок втрати російських та кримських ринків Херсонські фермери суттєво втратили в своїй 
капіталізації. А разом з ними почали втрачати всі жителі Херсонщини. Самим кризовим став 2016 рік, 
коли всім стало реально погано. Багато фермерів стали на межі банкрутства. На території, де сільське 
господарство дає більше 40 %  валового доходу, від того, чи буде розвиватись фермерство та плодо-
овочівництво залежить розвиток всієї області. 

ГС «ТКЕ» в  Фейсбук - https://www.facebook.com/ClubExporter/

Зваживши на всі ці речі ГО «АРР ТОТГ» вкінці 2016 взялася за 
один з найбільш масштабних проектів в свої історії – ство-
рення регіональної громадської спілки «Таврійського клубу 
експортерів». На початку, планувалось, що це буде обласна 
організація, і в ній будуть об’єднані тільки плодоовочівники.

5 круглих столів в Херсоні, Нові Каховці  та Каховці, десятки 
зустрічей віч-на-віч, перемовини та підготовка Форуму експор-
терів плодоовочевої групи. Те, що на початку роботи всі вважали 
абсолютно неможливим, крок за кроком ставало все яснішим та 
зрозумілішим.  Коли наша організація поставила собі ціль створи-
ти клуб, ми зрозуміли, що коло симпатиків цієї ідеї є досить вели-
ким. Для нас було важливим не верховенство ідеї, а її реалізація, 
і тому дуже вдячні Олені Коломойцевій – проект Міжнародний 
торгівельний центр, Дмитру Миколаєву – проект UHBDP, Ігорю  
Бураковському – Інститут економічних досліджень та політич-
них консультацій, Херсонські обласній державній адміністрації, 
в особі Євгена Рищука та Олександра Паливоди, за допомогою та 
підтримкою яких ми змогли створити ГС «Таврійський клуб екс-
портерів» (ГС «ТКЕ»).

Вирішення проблеми

Перші досягнення
19 липня в Херсонському аграрному університеті пройшов Фо-

рум експортерів плодоовочевої групи, на якому ми повністю змог-
ли реалізувати свої плани. Таврійський клуб експортерів заявив 
про своє становлення, і це був перший форум, яки провів ТКЕ, але 
не останній.

На сьогодні ТКЕ – це більше 25 членів  з Херсонської, Запорізь-
кої, Дніпровської та Київської областей. І ці люди об’єднали 
свої зусилля поки що в 3-х секторах – виробництві часнику, 
баштанної продукції та винограду, щоби спільними зусилля-
ми вийти на європейські та міжнародні ринки, та залучити 
до Херсонщини так необхідні для області фінансові ресурси. 

В перспективі  до проекту приєднаються фермери що вирощу-
ють цибулю, помідори та переробники цієї продукції.
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Основна місія ТКЕ – сприяти спільному формуванню позитивного іміджу  виробників овочів 
та фруктів Херсонщини.

Секторальна робота, функції та послуги спілки:
1. Аналітична робота:
 Збір та обробка даних про:
• потенційну кількість землі під плодоовочевими культурами членів ТКЕ;
• потенційну кількість та якість продукції плодоовочевої групи ТКЕ на наступний рік;
• кількість, яку члени об’єднання планують продавати при підтримці ГС ТКЕ (на яку немає кон-

тракту);
• яку продукцію та якої якості, сортів потребує той чи інший потенційний ринок.
2. Інформаційна робота:
• Створення групи ТКЕ для смартфонів (смс-розсилка для користувачів телефону і вайбер – для 

користувачів смартфонів);
• Створення системи швидкого інформування від виконуючого органу ТКЕ фермерів і в зворот-

ному напрямку;
• Сталий інформаційний обмін з партнерами (ГО, спілки, фонди, інші);
• Розсилка щомісячного інформаційного бюлетеню;
• Створення інформаційної бази для членів ГС «ТКЕ»;
• Промоція ТКЕ в соціальних мережах та на сайті.
3. Маркетингова робота:
• Створення загальної стратегії виходу на іноземні ринки;
• Підготовка та спільна участь на виставках, інших промоакціях;
• Системна праця з внутрішніми торговими мережами, в першу чергу з тими, які мають іноземні 

відділи: Ашан, Метро, Сільпо;
• Системна робота по створенню партнерських відносин з міжнародними торгівельними ме-

режами, міжнародними посередниками та робота з торгівельним потенціалом країн на аукціонах на 
державному рівні;

• Допомога в координації та створенні торгівельних партій;
• Робота з підготовки договорів та іншої технічної документації, в тому числі торгівельних про-

позицій на англійській мові;
• Постійна робота з нетворкінгу.
Альтернатива спілки  –  об’єднання тільки нішевої продукції або організацій високої спеціалізації. 
Переваги громадської спілки: дрібні та малі фермери – це крупний спеціаліст з вирощування про-

дукції, але не з маркетингу, продажу, він не може утримувати високооплачуваних спеціалістів. Тільки 
разом можна створити партію високоякісної продукції, яку радо прийме закордонний ринок.   

Звісно, ми розуміємо, що експорт товарів – це не панацея від усіх хвороб економіки країни. Вну-
трішній ринок також потребує якісних вітчизняних товарів. Потрібно ще багато зробити, аби витісни-
ти імпортний часник, яблука та виноград. ГС «ТКЕ» розглядає і такі задачі для себе. Головне – об’єдна-
ти зусилля, адже один в полі не воїн.    
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ЧИ ПОТРІБНА БІЗНЕСУ СТРАТЕГІЯ  
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ? 
Авторська стаття П.Ярмія, голови ГО «АРР ТОТГ»

1 серпня в Херсоні керівник обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв провів знакову  зустріч 
з місцевим бізнесом, яка проходила більше 2 годин та була дуже інформативною та емоційною.  Вко-
тре керівник ХОДА пропонував представникам МСП зробити ще один, але дуже важливий крок до 
якісного та професійного місцевого економічного розвитку територій. 

На сьогоднішній день область має експортний профіль, профіль МСП регіону, а також начасі стоїть 
прийняття на наступній  сесії обласною радою «Стратегічного плану розвитку МСП Херсонської об-
ласті», які були розроблені спільними зусиллями громадськості, бізнесу та влади за підтримки екс-
пертів проекту USAID ЛЕВ.

 Важливим кроком в доповненні до цього стало створення в кінці липня Громадської Спілки «Тав-
рійський Клуб Експортерів», який зміг об’єднати передову частину фермерів та виробників сільсько-
господарської продукції. Логічним кроком для подальшого регіонального  економічного розвитку 
пан Гордєєв вважає створення професійної Агенції Регіонального Розвитку Херсонської області, що 
повністю відповідає кращим міжнародним практикам. До речі, на Херсонщині бізнес – єдиний, хто 
ще тільки приймає рішення, на відміну від керівництва Херсонською областю, обласною радою, гро-
мадськими організаціями та ВУЗами, які уже підписали усі необхідні документи для створення АРР 
Херсонщини, як комерційної, але неприбуткової установи. І уже АРР, як професійна організація, пла-
нує актуалізувати існуючий  стратегічний план «Херсонщина 2020» та запустити його в роботу. 
Дивлячись, як багато часу, сил та енергії вкладають у створення АРР Херсонщини Андрій Гордєєв, 

Євген Рищук, Дмитро Бутрій,  впевнений, що бізнес Херсонщини не 
тільки словом, але й і ділом підтримає цей проект, і він допоможе 
нашій області зайняти достойне місце на мапі України.

Колись таким же чином йшла робота по створенні Планів еко-
номічного розвитку міст Каховка, Нова Каховка та Берислав, а та-
кож Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності 
Таврійського об’єднання територіальних громад. Громадські 
об’єднання, бізнес та влада створили робочі групи та допомагали 
професійним спеціалістам з проектів міжнародної технічної допо-
моги МЕР та ЛІНК USAID підготовити та запустити в роботу плани 
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розвитку територій. З точки зору Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності Таврій-
ського об’єднання територіальних громад, це був перший такий план та таке об’єднання на території 
України. Невелике  (12 % території області та 17,8 % населення) об’єднання змогло за 10 років свого 
існування показати і бізнесу, і владі, і громадянам, що навіть таке, досить декларативне, без спільного 
фінансування та без постійної підтримки влади, може дати досить вагомі результати. А якби  ще було 
певне розуміння, підтримка влади – ми точно на сьогодні були би полігоном, де відпрацьовувались 
би основні пілотні проекти української децентралізації. І це могло би дати ще більший пендель на-
шому економічному розвитку.

До речі, потрібно сказати, що незважаючи ні на що, в 2013-2014 роках ТОТГ виробляло більше 50% 
ВВП області.  І це незважаючи на те, що біля 30 % тих підприємств, які в 2006-2007 роках, коли пи-
сався стратегічний план були бюджетоутворюючими, на сьогодні такими уже не являються: НКЕМЗ, 
ЗАТ «Крупні електричні машини», Завод «Сокіл», ВАТ «КЗЕСО». Йшли роки, мінялись пріоритети, але 
не змінювалось бачення майбутнього: Спільна праця громад, що ґрунтується на ефективному 
використанні природних ресурсів та економіко-географічних особливостей території Таврій-
ського об’єднання територіальних громад, спрямована на розвиток регіону як інноваційного 
агропромислового та привабливого туристичного центру півдня України.

Тоді, незважаючи на шалений спротив «чер-
воних директорів» та «ведучих експертів» міс-
цевих районних та міських органів влади по 
написанню «соціально економічних планів ро-
звитку», здорова більшість робочої групи надала 
робочу Стратегію на зґвалтування, а відстояла її 
креативність та бачення розвитку. Саме тому в 
баченні майбутнього не було будування заводів 
та фабрик, а були розвиток інновацій та туризму. 
Щось вдалося запустити у повній мірі, щось на 
половину, щось – ні. 

Але що було дуже важливо для бізнесу – про-
активні бізнесмени, які приймали участь у роботі 
групи мали можливість співпрацювати з міжна-
родними експертами, можливість побачити про-
тестовані ними ніші, які були спільними зусилля-
ми відібрані для території та зрозуміли головне: 
прийшов час приймати швидкі рішення як з точ-
ки зору ніш так і напрямку розвитку. Впевнений, що якраз з тих стратегічних сесій пішли наші вітряні 
та сонячні батареї, збір та переробка в брикети деревини та іншої органічної продукції, пішли виста-
вочні поля самих відомих світових брендів BASF, MONSANTO, BAYER  та виробництво нашого місцево-
го  насіння. Завдяки тим сесіям був започаткований Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські 
Горизонти»  і Таврійський Туристичний Конгрес, почався бум будівництва логістичних центрів: «Грін 
Тім» та холодильників, терміналів по зберіганню зерна та фабрик по заморожуванню овочів. Десять 
років назад усі сміялись над ідеєю розвитку внутрішнього та ділового туризму в Таврійському субре-
гіоні, а на сьогодні ми є інфраструктурним центром по внутрішньому туризмі та побудовано більше 
10 нових готелів та баз відпочинку. Все це тому, що бізнесу експертно підтвердили нові прибуткові 
потенційні ніші, і вони почали їх реалізовувати.  Хочу сказати, що більшість того, за що відповідала 
громадськість або бізнес – виконано. Більшість того, за що відповідала влада – ні, і це не залежить 
від того, яке місто або район. Вся проблема була в тому, що потрібно було багато працювати над ім-
плементацією стратегії, але більшість з представників влади не розуміла саму стратегію, не розуміла 
навіщо вона їм та навіщо вони повинні щось робити додатково. Погана новина в тому, що це призве-
ло до втрати нашим регіоном унікальної можливості стати реальним лідером регіональних перетво-
рень на створення ОТГ. А це були б величезні можливості для нас усіх. 

Хороша новина – ми можемо чесно оцінити, як багато ми втратили завдяки нашій некомпе-
тентності, ВІДСУТНОСТІ ЕКСПЕРТИХ ЗНАНЬ У ВСІХ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ ЩОДО ІМПЛЕМЕН-
ТАЦІЇ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ, бажанню зекономити там, де економити не пристало. 
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Тепер щодо створення Стратегічного плану економічного розвитку м. Нова Каховка, як ре-
гіонального лідера ТОТГ. Замість того, щоб робоча група дала якісну та всебічну оцінку капіталів 
громади, сформувала ефективне технічне завдання для експертів, та підготовила б представників 
влади до майбутнього перегляду та актуалізації усіх діючих програм в місті – як це робиться напри-
клад, у Вінниці, ми плануємо самостійно розробити місію, бачення майбутнього та стратегічний план 
розвитку міста на найближчі 5-10 років , тому що ... А тут питання: чому? 

У мене кілька бачень:
- Жаліємо грошей – приблизно до 200 000 гривень, правильно – краще віддамо їх нашим кому-

нальним підприємствам, або на дороги, або на рекламу.
- Боїмося запросити сторонніх експертів, які побачать чи почують щось не те.
- Вважаємо що зможемо все це написати самі.
- Не плануємо реально щось робити – тому навіщо на це тратити сили та гроші.
- Не хочемо зрозуміти, що від того, якої якості у нас буде Стратегія, так і буде жити громада ці 

5-10 років.
Недавно ми втратили останню можливість задля створення в місті більш-менш привабливого ін-

вестиційного парку, тим, що віддали набільш прийнятну для цього территорію під сонячні батареї, 
які дадуть зовсім не великий економічни ефект. Якщо ми ще й втратимо реальне бачення майбутньо-
го нашого міста – це буде великою втратою для усіх його жителів.

Соціальне підприємництво –  
це прекрасна можливість заробляти та ро-
бити внесок у розвиток суспільства.  Зви-
чайно, ефективне управління підприєм-
ством – це наука, що потребує постійної 
праці над собою. Соціальне підприємни-
цтво, як і звичайний бізнес, теж керується 
певними правилами і законами, і для його 
успішного ведення необхідно володіти кон-
кретними знаннями та навичками.
Віктор Лях, Президент «Фонд Східна Європа»

П. Ярмій, голова правління ГО «АРР ТОТГ»

Тема соціального підприємництва та креативних індустрій все більше чут-
на в кругах соціальних активістів та розвинутих громад. Тож ми пропонуємо вам 
розібратись з даними питаннями та побачити, де ви є серед цих нових віянь: чи 
ви підприємець, чи ви соціально активна людина, чи ви залишаєте це питання на 
інших. 

Дана стаття основана на матеріалі з підручника СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИ-
ЦТВО: ВІД ІДЕЇ ДО СУСПІЛЬНИХ ЗМІН. Видання було підготовлене до друку Громад-
ською організацією «СОЦІУМ-ХХІ» в рамках проекту «Соціальне підприємництво як 
інноваційний механізм вирішення питань суспільного розвитку», що реалізується 
Фондом Східна Європа спільно з ChildFund Deutschland e.V. та є частиною програми 
«Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів дітей: 
долучення ВПО до активних учасників процесу». Проект виконується за фінансо-
вої підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та ро-
звитку Німеччини.
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Ідея вирішувати соціальні проблеми підприємницькими методами набуває по-
пулярності по всій Європі та завойовує увагу суспільств та урядів. Соціально-під-
приємницькі ініціативи також часто випереджають державну реакцію на виклики 
сьогодення, створюють тисячі робочих місць, генерують значні фінансові ресурси, 
чим і доводять свою конкурентоздатність у порівнянні з теперішніми моделями 
економічного розвитку і, водночас, вносять лепту у сталий позитивний розвиток 
суспільства…

Соціальне підприємництво не лише як бізнес, що вирішує соціальні проблеми 
та ефективно генерує фінансові ресурси, а як інструмент дизайн-мислення та діа-
логу, побудови довіри та співпраці заради себе і молодих поколінь, як позитивну 
та гуманну модель розвитку суспільства, що має стати взірцем для молоді. Адже 
соціальне підприємництво — це ще й погляд на тих людей, які для більшості членів 
суспільства часто зостаються непоміченими. Це метод формування відповідаль-
ності за самих себе, за сусідів, села та райони, міста, країни і довкілля у широкому 
розумінні…

Соціальне підприємництво, у першу чергу, — нестандартний підхід, інновація та 
відповідальність за громаду та її окремих представників. Проте, для того щоб лю-
дина змогла взяти на себе відповідальність, могла стати двигуном та індикатором 
покращень і суспільних змін, необхідно створити для неї умови та простір.

Тому соціальне підприємництво потребує ефективної ідеології, адвокації, уваги 
масмедіа, позитивних прикладів, критичного підходу та відкритості для спільноти.

Щиро радий, що тема соціального підприємництва дедалі частіше виноситься 
на порядок денний у різних регіонах України. Засновуються нові якісні соціальні 
підприємства, що сприяє не лише розвитку нових ідей та обміну, а й створює певну 
нову культуру та ідеологію підприємництва, народжує нові прозорі, креативні та 
інновативні приклади для молодих поколінь.

Богдан Андрощук
кандидат філософських наук,
координатор програми ChildFund Deutschland в Україні

Розберемо, що ж таке є Соціальне підприємни-
цтво (СП). Підприємництво у його сучасному ро-
зумінні – це творчий ініціативний процес пошуку і 
використання суб’єктом господарювання до тепер 
невідомих або ще не реалізованих можливостей 
(інновацій) підвищення прибутків своєї господар-
ської діяльності з метою одержання підприємни-
цького доходу. При цьому, підприємницький дохід 
являє собою частку прибутку, яка утворилася від 
реалізації спроможності суб’єкта господарювання 
до інноваційної діяльності. За такого визначення 
підприємництво не ототожнюється з бізнесом. Біз-
нес – це будь-яка ініціативна господарська діяль-
ність його суб’єктів з метою отримання прибутку.

Підприємництво – це специфічний бізнес за-
початкований на інноваційній основі з метою от-
римання додаткового підприємницького доходу. 

Відповідно до цього, під соціальним підприєм-
ництвом ми розуміємо систематичну, в тому чис-
лі інноваційну, господарську діяльність, яка пе-
редбачає вирішення соціальних проблем.
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Соціальне підприємництво є специфічною діяльністю, яка знаходиться на перетині сфер 
діяльності трьох секторів національної економіки.

На перетині сфер діяль-
ності всіх трьох секторів 
національної економіки фор-
мується специфічна група 
організацій. Від неприбутко-
вих та державних організацій 
їх відрізняють ринкові засади 
діяльності, що обумовлює їх 
фінансову незалежність. Від 
бізнес-організацій, які сповіду-
ють принципи соціальної від-
повідальності, такі організації 
відрізняються особливостями 
розподілу прибутку. Отрима-
ний у результаті господарської 
діяльності прибуток не може 
бути розподілений між його 
власниками та засновниками, 
або спрямовується безпосе-
редньо на розв’язання соціаль-
них проблем, або на розши-
рення діяльності соціального 

підприємства з метою збільшення обсягів соціальних результатів його функціонування. Крім того, 
діяльність цих організацій здійснюється систематично, орієнтована на довгострокову перспективу, 
що відрізняє її від здійснення відносно короткострокових програм чи проектів, які реалізуються в 
межах корпоративної соціальної відповідальності або громадськими організаціями.

На сьогодні поміж науковців і практиків, які досліджують проблеми соціальних підприємств, від-
сутня єдність у визначенні характерних рис таких суб’єктів господарювання. Узагальнення резуль-
татів дослідження цього питання зарубіжними та вітчизняними науковцями дозволило сформувати 
Характерні риси соціального підприємства:

Основні:
• пріоритетність соціальної мети – СП в першу чергу прагне досягти соціальної мети, однак при 

цьому досягнення бізнес-мети має забезпечувати ресурси для досягнення соціальної мети;
• реінвестування прибутку у розвиток соціального підприємства (в т.ч. і на реалізацію соціаль-

ної мети);
• прозорість діяльності та періодична публічна звітність – соціальне підприємство періодично 

і публічно висвітлює результати своєї діяльності та надає періодичну звітність.
Другорядні (не обов’язкові):
• фінансова самостійність – тобто ні соціальна, ні бізнес-складові діяльності соціального під-

приємства не залежать в цілому від фінансування діяльності благодійними організаціями, державою, 
корпораціями тощо;

• демократичне/колективне управління – до процесу прийняття рішення долучається значна 
частина стейкхолдерів соціального підприємства;

• тиражованість та масштабованість – поширення досвіду соціального підприємства та збіль-
шення масштабів діяльності соціального підприємства на місцевому, регіональному, національному 
або навіть на міжнародному рівнях;

• впровадження інновацій – впровадження нових інноваційних інструментів у соціальній чи 
господарській сфері.
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Так, щоб стале ще зрозуміліше пропонуємо подивитись на захід, де підґрун-
тям для розвитку соціальних підприємств стали благодійні та громадські ор-
ганізації, кооперативи і фонди, які почали створюватися ще у ХІХ столітті.

Великобританія
На сьогоднішній день у Великобританії найбільш вживаними є такі визначення 

соціального підприємства:
Перше визначення Департаменту торгівлі і промисловості (DTI): «соціальне під-

приємство – це бізнес, який, перш за все, переслідує соціальні цілі (і в меншій мірі – 
цілі максимізації прибутку акціонерів або власників), доходи якого переважно реін-
вестуються, відповідно до цієї мети, в підприємство або співтовариство».

Друге визначення, дане компанією Social Enterprise UK (SEUK): «соціальне підприєм-
ство – це самостійна, прозора і підзвітна організація з чіткою соціальною та/або 
екологічної місією, яка генерує більшу частину своїх доходів за рахунок продажу 
власних товарів і/або послуг і реінвестує більшу частину свого прибутку».

Отже, до основних характеристик британського соціального підприємства мож-
на віднести:

1. Це бізнес-організація;
2. Ключова мета діяльності – вирішення або пом’якшення соціальних і/або еко-

логічних проблем. Бажано, щоб це було закріплено в статутних документах;
3. Реінвестування свого прибутку у розвиток свого підприємства або на підтрим-

ку громадських ініціатив та організацій;
4. Прозорість операцій і звітність щодо впливу і здійсненому соціальному ефекту.
Варто зазначити, що ніякого контролю за підприємствами з боку уряду на пред-

мет того, чи підходять вони під ці характеристики, немає. Для британських соціаль-
них підприємств характерна сильна самоідентифікація: якщо підприємство вважає 
себе відповідним визначенню соціального, то воно може назвати себе таким. Для 
різних досліджень і звітів британський уряд використовує такі критерії: якщо під-
приємства не платять більше ніж 50% прибутку власникам або акціонерам, бачать  
свою бізнес-місію соціальною, генерують не менше 25% свого доходу від торгівлі і 
не отримують більше 75% доходу від грантів або пожертвувань.

«Old Spike Roastery» (https://www.oldspikeroastery.com) 
створений на початку 2015 року з дуже простою метою: 
допомогти боротися з безпритульністю у Великобританії 
шляхом обсмажування і постачання кращих сортів кави, а 
також проводячи навчання мистецтва кавоваріння.

Залучаючи безхатченків до навчання у якості баристи, 
Roastery допомагає віднайти їм свою мету. Окрім цього, ко-
манда «Old Spike Roastery» забезпечує безпритульних жит-
лом, банківськими рахунками та терапією, щоб дати їм ін-
струменти, які дозволять залишити бездомність позаду.

Одним із найважливіших питань у діяльності соціальних підприємств є питання 
фінансування. За  результатами звіту «The State of Social Enterprise Report 2015» по-
над 4 з 10 СП у Великобританії потребували додаткового фінансування: 

- найбільш поширений джерелом фінансування є ґрант, близько 83% респон-
дентів його використовували. Для порівняння у 2013 році таких соціальних під-
приємств було на 4% більше;

- другим найбільш поширеним джерелом були позики, біля 23% соціальних 
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підприємств використовують їх у своїй діяльності, що на 3% більше у порівнянні з 
2013 роком;

- також майже 6% використовували овердрафт; 
- 3% – кредит під заставу; 
- 3% – власний капітал; 
- 5% – лізинг; 
- 16% – інші джерела фінансування;
- значна частина (47%) соціальних підприємств спрямовувала залучені дже-

рела фінансування на розвиток соціального підприємства, 
- 42% респондентів – на оборотний капітал, 
- 35% – на закупівлю/ремонт обладнання,
-  5% – фінансові платежі за результатами контрактів.

Створення «Belu» (http://www.belu.org/) почалося з про-
стої ідеї: що існує кращий спосіб для ведення бізнесу, шля-
хом зниження впливу на навколишнє середовище та вико-
ристання всього прибутку для фінансування чистих водних 
проектів.

«Belu» отримало нагороди як кращий етичний бізнес і як 
провідне соціальне підприємство Великобританії. Сутність 
бізнес-діяльності даного СП полягає у виробництві та реалі-
зації природної мінеральної води. Прибуток, отриманий від 
реалізації бізнес-складової, спрямовується на фінансування 
неприбуткової організації «WaterAid» (міжнародна організа-
ція, чия місія полягає в тому, щоб змінити життя найбідні-
ших і найуразливіших верств населення шляхом поліпшен-
ня доступу до безпечної питної води, санітарії та гігієни).

Німеччина
Основними передумовами для розвитку німецьких соціальних підприємств ста-

ли активна діяльність жіночих та екологічних рухів 60-х-70-х років ХХ століття (це 
сприяло виникненню соціальних підприємств у якості інструментів соціальної кри-
тики, як рішення для масового безробіття і як інструменту місцевого розвитку) та 
криза в соціальній сфері, починаючи з кінця 1980-х років ХХ століття, що в свою 
чергу посприяло виникненню соціальних підприємств на базі існуючих благодій-
них організацій. Окрім цього, відповідна державна політика сприяла доступу ко-
мерційних організацій до ринку соціальних послуг.

Разом з тим, у науковому колі  Німеччини ще не існує єдності щодо визначення 
соціального підприємства.

На сьогоднішній день нараховується близько 100 тис. соціальних підприємств, 
у діяльності яких задіяно майже 2,5 млн. працівників. Значну роль в активізації со-
ціального підприємництва у Німеччині відіграла активна державна політика у 
даній сфері. 

«Dialogue Social Enterprise» (http://www.dialogue-se.com/) — соціальне 
підприємство, що здійснює свою діяльність по всьому світу. Місія полягає 
в тому, щоб сприяти соціальній інтеграції людей з інвалідністю, знедоле-
них і літніх людей на глобальному рівні. Основними цілями є: підвищення 
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обізнаності про внесок у суспільство людей з інвалідністю та 
осіб похилого віку, що призводить до інклюзивної поведін-
ки; поліпшення соціально-економічної ситуації людей з об-
меженими можливостями, особливо людей з порушеннями 
слуху чи зору. 

Для досягнення цих цілей дане соціальне підприємство 
організовує виставки, семінари та заходи по всьому світу. 
«Dialogue Social Enterprise» (DSE) одне із перших СП у всьо-
му світі, яке створило модель соціальної франшизи. Dialogue 
підприємства працюють в більш ніж 30 країнах і засновані 
на трьох програмах: Діалог в темряві, Діалог в тиші, Діалог з 
часом. Окрім цього DSE надає консультаційні послуги корпо-
ративним клієнтам щодо інклюзії.

Дослідження структури та обсягів доходу соціальних підприємств Німеччини 
дало такі результати: 

- основна частина коштів - близько 21% - надходила від реалізації товарів, 
робіт, послуг цільовим групам споживачів 

- 20,8% в якості плати за послуги, що виплачуються з державних бюджетів (як 
правило, соціальні послуги в рамках Соціального кодексу)

- близько 15% від доходу становлять державні гранти та субсидії, 
- приватні пожертвування — 10,3%
- кошти від фондів — 7,1%, 
- спонсорські внески та кошти отримані в рамках КСВ — 8%
-  членські внески — 5%.
До основних сфер діяльності німецьких соціальних підприємств можна віднести 

(станом на 2012 рік): соціальні послуги (22%), навчання та дошкільні навчальні за-
клади (17%), спорт і активний відпочинок (14%), мистецтво та ЗМІ (13%), охорона 
здоров’я (8%), житло-забезпечення (5%), дозвілля (4%), охорона природи

та охорона навколишнього середовища (3%), представництво громадянських 
інтересів (2%), дослідження (2%), міжнародна діяльність (2%), комунальні послуги 
(2%), побутові послуги (1%) та ін.

«Quartiermeister» (http://www.quartiermeister.org/en/) 
— пиво для міста. З кожною придбаною пляшкою пива 
«Quartiermeister», покупець вносить свій вклад в підтримку 
соціальних ініціатив і проектів у районі, де він придбав да-
ний напій.

Прибуток, що отримує СП за рахунок продажу пива, йде 
на реалізацію соціальних проектів. Проте «Quartiermeister» 
— це не лише СП, але й асоціація. Асоціація несе відповідаль-
ність за розподіл фінансування і регулює функціонування 
бізнесу. Ви самі вирішуєте в Інтернеті, які проекти будуть 
фінансуватися за рахунок «Quartiermeister». Ви можете та-
кож подати заявку на фінансування для вашого власного 
проекту чи рекомендувати проекти з власного міста.

Стрімкий розвиток соціального підприємництва в Німеччині, як і Великобританії, 
в першу чергу пов’язаний із активною державною підтримкою цього напрямку, а 
також суттєвим рівнем громадської активності. Разом з тим, німецькі соціальні під-
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Україна
Наразі в Україні формується «нова хвиля соціальних підприємств», діяльність 

яких налічує від 1 до 10 років. На думку експертів, їх поява спричинена не лише склад-
ними соціально-політичними та економічними обставинами в країні, але й обумов-
лена ініціативами лідерів думок, які бажають впроваджувати комерційну діяльність 
соціального характеру. Цілком можливо, що поява таких лідерів — це продукт зро-
сту самосвідомості суспільства, що могло бути спричинено суспільно-політичними 
подіями в Україні за останні 10 років.

 Проте, не всі соціальні підприємства ідентифікують себе як такі. За приблизними 
оцінками експертів таких підприємств в Україні у 2016 році налічувалося близько 
700 (з яких 290 були створені громадськими організаціями людей з інвалідністю). Але 
участь у дослідженні «Соціальне підприємництво в Україні», що проводилося  
у 2016 році Школою соціальної роботи Національного університету «Києво-Моги-
лянська академія» за підтримки Pact Int. та Western NIS Enterprise Fund, взяли лише  
73 соціальних підприємства.

Оскільки поняття «соціальне підприємство» офіційно не закріплено в норма-
тивно-правовому полі України, то їх діяльність регулюється існуючими законами, 
що стосуються підприємств чи організацій відповідно до організаційних форм 
юридичної особи, за якими вони зареєстровані. Результати дослідження 2016 року 
показали, що діючі соціальні підприємства оформлені юридично як фізичні особи 
— підприємці,  громадські організації, підприємства громадського об’єднання, при-
ватні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, благодійні органі-
зації, організації громадського об’єднання, державні підприємства, сільськогоспо-
дарські кооперативи та громадські спілки.

Свою місію СП України висловлюють у різних документах, але переважно це їх 
статути. Досягнення місії СП відбувається різними способами. Найчастіше вони здій-
снюють продаж товарів власного виробництва та підтримують соціальні, культур-
ні та/чи спортивні заходи, проекти, програми. Третім серед найбільш популярних 
способів є працевлаштування представників вразливих груп. Також здійснюється 
підтримка закладів/організацій для вразливих груп населення та продаж товарів не 
власного виробництва. Зміст діяльності СП охоплює найрізноманітніші галузі бізне-
су, серед яких домінує швейне підприємництво та виробництво товарів хенд-мейд. 

Що цікаво, СП в Україні створюють люди, які вже мають власний бізнес, ма-
ють постійний дохід, а соціальне підприємство для них – це волевиявлення 
власної громадянської позиції. Тобто, аби не жертвувати, не робити «подаяння», 
стаючи філантропами, підприємці створюють СП для вирішення тих питань, які їм 
близькі. І так основним джерелом фінансування багатьох СП є кошти від власної 
комерційної діяльності.

Також відмінність України є те, що ми тільки на початку популяризації даного 
виду діяльності. І для того, щоб соціальне підприємство вважалося успішним, його 
діяльність має відображатися публічно і прозоро. Так вже склалося, що довіра до 
підприємця виникає через його публічність. Існує управлінська, фінансова, подат-
кова та статистична види звітності, але для СП важливою є звітність про соціальну 
складову своєї діяльності і методи її реалізації. 

приємства стикаються із рядом перепон на своєму шляху, а саме: небажання суб’єк-
тів державного сектора до інновацій та/або партнерства з соціальними підприєм-
ствами; слабкі управлінські навички та висока вартість консультаційних послуг у 
сфері бізнесу для стартапів СП; проблеми у формуванні та підтримці стійкої біз-
нес-моделі, а також з мультиплікацією своєї діяльності; відносно невеликі масштаби 
фінансування проектів з соціальними наслідками. Як бачимо – всі ті ж перепони, які 
можна зустріти в Україні.  
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«UrbanSpace 100» (http://urbanspace.if.ua) — це приклад 
успішного соціального підприємства, що стало таким за до-
помогою фандрейзингу. Це ресторан, унікальність якого в 
тому, що інвесторами стали 100 соціально активних людей, 
що об’єналися заради розвитку міста Івано-Франківськ. Ко-
манда «UrbanSpace 100» провела результативний фандрей-
зинг та змогла переконати людей у тому,що проект вартий 
уваги. Ресторан працює та генерує прибуток, який направ-
ляється на реалізацію міських проектів. Важливим елемен-
том соціального підприємства є той факт, що рішення про 
те, які саме проекти будуть фінансуватися, приймаються 
засновниками проекту. Операційне управління рестора-
ном здійснюється професійною компанією. Таким чином, 
«UrbanSpace 100» створили важливий прецедент для Украї-
ни, переконавши всіх в можливості робити ефективні со-
ціальні підприємства. 

По типу консолідації і розподілу доходів «UrbanSpace 100» 
в країні вже створені декілька схожих підприємств: в Києві, 
Львові і навіть в Херсоні.

Стратегія маркетингу для СП це одне з перших завдань, яке має бути виконано 
під час бізнес-планування, тому що вона прямо впливає на ціноутворення. Більше 
того, соціальні підприємства часто встановлюють ціни вище, ніж на аналогічні то-
вари у конкурентів, аргументуючи це соціальною місією. Це спрацьовує не завжди, 
але має місце. Наприклад, взуття «Toms» (http://www.toms.com) коштує дорожче 
за середню вартість взуття аналогічної якості на ринку, але це не заважає клієнтам 
його купувати. Соціальна місія «Toms» полягаєу тому, що кожну другу пару взуття 
компанія віддає дитині, яка не може дозволити купити собі взуття. Знаючи про цю 
місію, люди готові переплачувати за взуття і такий підхід є маркетинговою стра-
тегією для «Toms».

Кожний підприємець розуміє, що бізнес — це в першу чергу ризик та здатність 
його приймати. Соціальне підприємництво не є винятком, тому що в його основі 
лежать саме бізнесові підходи до вирішення соціальних проблем. Одним із завдань 
бізнесмена має бути аналіз ризиків та бачення щодо нейтралізації цих ризиків. Для 
людей не знайомих з СП саме законодавчі ризики визивають більшість питань: 
вони стосуються в першу чергу оподаткування та організаційної форми соціально-
го підприємства. Законодавчі ініціативи можуть нести в собі послаблення податко-
вого навантаження для соціальних підприємств (наприклад, законопроект «Про со-
ціальні підприємства» № 2508 у 2013 р.) або збільшення податкового навантаження. 
Соціальні підприємства в Україні часто працюють у формі «ГО + ФОП», при 
цьому ФОП знаходиться на спрощеній системі оподаткування, така форма 
теж несе в собі певні ризики. Управління законодавчими ризиками має відповіда-
ти на питання про те, що саме робити, якщо законодавча база буде змінюватись у 
невигідну для соціального підприємства форму. Юридичні питання, форми госпо-
дарювання та інше пропонуємо роздивитися в присвяченій цьому питанню стат-
ті наступного номеру Дадйжесту, який ви можете очікувати вже в вересні.

Дане видання ви зможете знайти на ресурсах:
http://tavriya.ks.ua
http://arr.ks.ua
https://www.facebook.com/arrtotg
https://www.facebook.com/TavriaFest
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