
Соціальне підприємництво все ще є відносно новим 
поняттям у Грузії, Україні та Латвії. Здебільшого, 
соціальні підприємці - це новачки в підприємницькій 
діяльності, які бажають вирішувати важливі 
суспільні проблеми за допомогою інноваційних 
бізнес-моделей, сприяючи таким чином 
розвитку громадянського суспільства та участі в 
демократичних процесах. Як в Грузії, так і в Україні 
законодавча база соціального підприємництва досі 
не створена, а отже, обмежується появою різних 
механізмів підтримки та доступу до фінансування, 
які можуть сприяти розвитку галузі.

Одним із способів успішного розвитку бізнесу 
для соціальних підприємств є налагодження 
партнерських відносин із традиційним бізнесом. 
Традиційні компанії дедалі більше бажають 
відповідально брендувати себе, використовувати 
послуги чи товари соціально відповідальним чином 

визначення існуючих типів співпраці та 
сприяння обміну моделями співпраці між 
традиційними суб’єктами господарювання та 
соціальними підприємствами,

створення інформативних, зручних і зрозумілих 
публікацій та відеороликів з прикладами 
моделей співпраці для ширшої аудиторії,

розвиток потенціалу, знань та навичок соціальних 
підприємств, недержавних організацій (НДО) 
та організацій громадянського суспільства 
для побудови успішних довгострокових 
партнерських відносин,

створення можливості для комунікації та 
зустрічей для соціальних підприємств, 
традиційних суб’єктів господарювання та 
інших зацікавлених сторін.

МОДЕЛІ СПІВПРАЦІ МІЖ  
СОЦІАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА 
ТРАДИЦІЙНИМ БІЗНЕСОМ

і піклуватися про цілі сталого розвитку, приділяючи 
особливу увагу корпоративній соціальній 
відповідальності. Тому, шукаючи партнерів, великі 
компанії віддають перевагу надійним соціальним 
підприємствам, щоб одночасно покращити імідж і 
впізнаваність свого бренду.

Асоціація соціального підприємництва Латвії у 
співпраці з Українською Соціальною Академією 
та Альянсом соціальних підприємств з Грузії в 
рамках проекту “Взаємонавчання для сприяння 
сталому партнерству традиційного та соціального 
бізнесу, підвищуючи соціальний вплив в Україні 
та Грузії” визначають найбільш успішні моделі 
співробітництва соціальних підприємств у трьох 
країнах-партнерах. Проект спрямований на 
розвиток екосистеми соціального підприємництва 
та соціального впливу в Грузії та Україні через 
розвиток малих і середніх соціальних підприємств:

ВЗАЄМОНАВЧАННЯ ДЛЯ СПРИЯННЯ СТАЛОМУ ПАРТНЕРСТВУ ТРАДИЦІЙНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ, ТА ЗБІЛЬШЕННЯ 
СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ В УКРАЇНІ ТА ГРУЗІЇ

Реалізовано партнерами:За підтримки:



Сталість та успіх будь-якого партнерства залежить 
від доданої цінності для кожного з потенційних 
партнерів. Це означає, що потенційні партнери 
приймають рішення про перспективну співпрацю на 
основі переваг, які таке партнерство може принести. 
Такий підхід ще більш актуальний для співпраці 
між соціальними підприємствами та традиційними 
суб’єктами господарювання. 

Залежно від мотивації та типу створюваної цінності 
встановлюються різні форми партнерства між 
соціальними підприємствами та традиційним 
бізнесом. J. Austin та M. Seitanidi визначають 
чотири типи такого партнерства1: 

ФІЛАНТРОПІЧНЕ партнерство має місце 
тоді, коли соціальному підприємству надається 
спонсорська фінансова та нефінансова підтримка. 
Як правило, є один партнер, який надає ресурси 
іншому, створюючи асоціаційну цінність, 
допомагаючи соціальному підприємству досягти 
соціального впливу2.

ТРАНЗАКЦІЙНЕ партнерство має місце, коли 
обидва партнери сприяють досягненню своїх бізнес-
цілей. На практиці це може бути реалізовано шляхом 

ФІЛАНТРОПІЧНЕ 

ТРАНЗАКЦІЙНЕ  

ІНТЕГРОВАНЕ 

ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ

інтеграції кожного з партнерів в ланцюг створення 
цінності як постачальників, субпідрядників тощо. 
Таке партнерство є міцнішим3.

ІНТЕГРОВАНЕ партнерство полягає в спільній 
розробці нових ідей, спільних продуктів чи послуг 
як соціальним підприємством, так і традиційними 
компаніями. Його головна мета – створити 
спільні стратегії, цілі та зусилля для сприяння їх 
досягненню. На практиці інтегроване партнерство 
може бути реалізовано шляхом створення окремого 
соціального бізнес-підрозділу в компанії (також 
називається “соціальне внутрішнє підприємництво” 
– social intrapreneurship) або створення так званого 
“соціального холдингу”4. 

Співпраця на високому рівні називається 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИМ партнерством. Таке 
партнерство полягає в тому, щоб узгоджувати 
не тільки бізнес-цілі, а й мати спільну місію 
для всіх партнерів. Це “найвищий прояв 
взаємодоповнюваності”, який може бути 
реалізований у формі спільного соціального 
стартапу або діяльності, яка призведе до формування 
кластерів соціального підприємництва5.

Частота співпраці залежить від вищезгаданого 
типу партнерства. У випадку філантропічного 
партнерства це відбувається переважно на етапі 
запуску або прискорення соціального бізнесу. 
Більшість спроб повторити таку співпрацю 
були невдалими, оскільки компанії воліли б 
підтримувати різні соціальні підприємства чи 
ініціативи, а не одні й ті самі на регулярній основі. 
Натомість транзакційне партнерство передбачає 
постійну співпрацю, оскільки таке партнерство є 
частиною регулярних бізнес-процесів компаній. 
Зазвичай така співпраця організовується на 
основі довгострокового контракту. Інші типи – 
інтегроване партнерство та трансформаційне 
партнерство – апріорі передбачають постійну 
співпрацю не лише на операційному рівні, а й на 
стратегічному рівнях.
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Дослідження, проведене в Грузії, Україні та 
Латвії, було спрямоване на вивчення поточної 
ситуації співпраці соціальних підприємств з 
традиційними компаніями. Метою дослідження 
було знайти приклади існуючих моделей співпраці 
та зібрати найбільш ефективні, інноваційні та 
корисні приклади. Була зібрана інформація від 
62 соціальних підприємств у трьох країнах-
партнерах.

Із 140 членів Латвійської асоціації соціального 
підприємництва були відібрані ті, хто вже брали 
участь у співпраці. Було проведено 15 глибинних 
інтерв’ю за телефоном. Серед опитаних були 12 
соціальних підприємств та 3 НУО – більшість із 
них є малими організаціями, що складаються з 10 
співробітників. Половина з них надає послуги, а 
інша половина - виробничі підприємства. Зібрана 
інформація була узагальнена за такими категоріями: 
партнери по співпраці, початок співпраці, тип чи 
форма співпраці, виклики та рекомендації іншим 
для налагодження доброї співпраці.

Українська соціальна академія на підготовчому 
етапі провела кабінетне дослідження з метою 

виявлення соціальних підприємств, які мають 
різний досвід співпраці з традиційними 
компаніями. Одночасно шукали й аналізували 
випадки співпраці, ініційовані традиційними 
компаніями: безпосередньо власниками, 
засновниками компаній чи корпоративними 
фондами. В результаті було відібрано 15 
соціальних підприємств для подальших глибинних 
інтерв’ю щодо їх досвіду співпраці з традиційними 
компаніями. Після проведення інтерв’ю було 
проаналізовано відповіді українських соціальних 
підприємців та сформовано національний звіт. 

На основі мети та цілей проекту Альянсом 
соціальних підприємств Грузії було розроблено 
проект дослідження, який включає кількісні та 
якісні методи дослідження.

На початковому етапі дослідження в рамках 
кількісної складової проводилося телефонне 
інтерв’ю, а в подальшому якісному дослідженні 
використовувалася методика глибинного інтерв’ю.

У кількісній складовій дослідники зв’язалися з 
більшістю членів Альянсу соціальних підприємств 
та незначною частиною підприємств, які не є 
членами. Методом відбору була цільова вибірка, 
що означало повне охоплення підприємств-
членів Альянсу та включення до дослідження 
частини підприємств, які не є членами. Загалом 
було опитано 25 членів Альянсу соціальних 
підприємств та 7 підприємств, які не є членами. 
У якісному дослідженні суб’єкти господарювання 
були відібрані цілеспрямовано. Суб’єкти 
господарювання, представлені в дослідженні, є 
компаніями, які мали певні типи партнерських 
відносин з соціальними підприємствами, і які 
були названі соціальними підприємствами як 
суб’єкти господарювання, які мали певний 
тип партнерських відносин з підприємствами. 
Більшість суб’єктів господарювання знаходяться 
у фінансовому секторі, такі як “Bank of Georgia”, 
“TBC Bank”, “Crystal” і “Embassy”. Аудиторські 
та бізнес-консалтингові компанії “Bidio” та “Nex-
ia Tea”. Інші компанії-партнери: “Silknet”, “By-
blos”, “Wissol”, “Alta”, “Heidelbergcement” та 
“Lopota Lake Resort and Spa”. Остання компанія, 
на жаль, не змогла взяти участь в інтерв’ю, хоча 
її представник намагався письмово відповісти на 
запитання дослідника. 



НАЙПОШИРЕНІШІ ТИПИ 
ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН 
ЗГІДНО З ДОСЛІДЖЕННЯМИ 

Дослідження в Україні показало, що 
найпопулярнішими типами моделей співпраці 
серед соціальних підприємств та традиційних 
фірм є філантропічне партнерство і транзакційне 
партнерство. Більшість соціальних підприємств 
налагоджували ці типи партнерських відносин в 
різних формах. 

Найпоширенішою практикою філантропічного 
партнерства є підтримка соціальних підприємств 
у рамках політики та ініціатив корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ) з боку 
українських підприємств чи міжнародних 
компаній, що працюють в Україні, які пропонують 
невеликі гранти для соціального бізнесу з метою 
їх розвитку. Як різновид нефінансової підтримки, 
традиційні компанії пропонують консультаційну чи 
наставницьку підтримку на безоплатній основі або 
надають безкоштовні продукти, різне обладнання, 
програмне забезпечення тощо. Крім того, власники 
місцевих компаній час від часу ініціюють благодійні 
кампанії з метою здійснення додаткових благодійних 
внесків для конкретного соціального підприємства.

Найпоширенішою практикою транзакційного 
партнерства серед українських соціальних 
підприємств та традиційних фірм є інтеграція кожного 
з них в ланцюги створення цінності. Традиційні 
компанії часто залучають соціальні підприємства як 
постачальників різноманітних продуктів чи послуг 
(прибирання, харчування, ремонт, доставка, охорона 
тощо). Цікаво, що соціальні підприємці роблять те 
саме для місцевих традиційних компаній (наприклад, 
магазин еко-товарів залучає місцевих zero-waste 
виробників як постачальників еко-сумок чи інших 
товарів). 

Зараз не так багато випадків sнтегрованого 
партнерства. Проте наприкінці 19 століття та у 

першій половині 20 століття в Україні розгорнувся 
великий кооперативний рух, який об’єднав у 
кооперативи тисячі місцевих підприємств. Отже, 
така співпраця призвела до високого економічного 
розвитку місцевих регіонів (особливо на заході 
України) та високого соціального ефекту у боротьбі 
з безробіттям у сільській місцевості, розвитку 
освіти та культури. Одним із яскравих сучасних 
прикладів інтегрованого партнерства є “Veterano 
Group” - група різних компаній, заснованих і 
очолюваних ветеранами зі спільними цілями - 
самозайнятість і розвиток ветеранів. 

Результати дослідження в Грузії показали, що 
переважна більшість грузинських соціальних 
підприємств, за невеликим винятком, мали певний 
досвід співпраці з традиційними компаніями. Так 
само, як і в Україні, дослідження в Грузії показало, 
що найбільш поширеними є філантропічне та 
транзакційне партнерство.

Практика співробітництва різна, але найчастішим 
видом діяльності у випадку транзакційного 
партнерства є закупівля товарів. Традиційні компанії 
часто запускають процедуру закупівлі під час різних 
свят як спосіб для соціальних підприємств залучити 
та запропонувати продукт чи послугу з додатковою 
соціальною цінністю.

Подібно до вищезгаданих практик благодійного 
партнерства в Україні, отримання безкоштовної 
нефінансової допомоги, наприклад, різноманітних 
ресурсів, або використання різних послуг, які 
пропонують традиційні компанії, є стандартними 
способами співпраці соціальних підприємств і 
традиційних суб’єктів господарювання в Грузії. 



підприємства мають різний досвід, деякі визнають, 
що не можуть визначити жодних форм співпраці, 
окрім продажу своїх товарів компаніям. З іншого 
боку, інші мають багатий досвід, здебільшого в 
індивідуальних випадках  співробітництва. Таким 
чином, було помічено, що соціальні підприємства в 
Латвії використовують поєднання типів партнерства, 
найчастіше в країнах-партнерах створюється 
філантропічне та транзакційне партнерство. Жодне 
із соціальних підприємств не згадало, що це є 
звичайною практикою, але багато хто зізнається, що 
хотіли б окреслити та приділити більше часу для 
побудови успішних партнерських відносин.

Практика філантропічних партнерських відносин 
включає пожертвування традиційних компаній 
– переважно продукції власного виробництва. 
А найчастіше використовуваними практиками 
транзакційного партнерства є співпраця з 
традиційними компаніями шляхом збутової 
діяльності, коли традиційна компанія є замовником 
соціального підприємства. Часто це означає 
передачу певних елементів традиційного суб’єкту 
господарювання соціальному підприємству, але 
залишаючи соціальному підприємству свободу діяти 
незалежно і продавати свою продукцію традиційній 
компанії. Ця форма партнерства не виключає, 
щоб соціальне підприємство займалося іншою 
діяльністю, за словами L. Licite, “диверсифікація 
товарів і послуг дозволяє уникнути ризику продажу 
однакової продукції”.6  Інший тип практики включає 
бартер, коли соціальне підприємство надає послугу, 
яка потрібна традиційній компанії, у той час як 
компанія надає підтримку у вигляді своїх послуг/
продукції.

З огляду на історичне підґрунтя розвитку соціального 
підприємства, не дивно, що інтегровані та 
трансформаційні типи партнерства не є поширеними 
в контексті Латвії. За словами L.Licite, коріння 
соціальних підприємств можна простежити до 
19 століття з появою різних соціальних рухів, які 
вирішували важливі суспільні проблеми, однак, 
лише після відновлення незалежності Латвії у 1991 
році соціальні підприємства почали діяти переважно 
через легальні форми об’єднань та фондів.7 Згідно 
з дослідницькими інтерв’ю, багато соціальних 
підприємств дійсно розвинулися з початкової форми 
як НДО, і, незважаючи на те, що вони змінили свою 
юридичну форму, багато з них все ще діють з позиції 

Частина суб’єктів господарювання, 
які працюють на стратегічному рівні – 
заповнюючи свої річні звіти, регулярно 
оновлюючи стратегії, а також включаючи 
різноманітні КСВ-активності, роблять перший 
крок до зв’язку з соціальним підприємством та 
придбання їх товарів. 

З іншого боку, часто соціальні підприємці є 
тими, хто активно шукає, ініціює та підтримує 
комунікацію з традиційними компаніями. 
Крім того, ці зв’язки часто встановлюються 
в результаті різноманітних заходів, таких як 
виставки, зустрічі B2B, ярмарки тощо. Подібні 
заходи були визначені як успішний спосіб 
започаткування партнерства між соціальними 
підприємствами та традиційними компаніями.

Дослідження показало, що переважна 
більшість партнерських відносин, 
започаткованих соціальними підприємствами, 
є успішними. Разом з тим, були випадки, коли 
одні і ті ж досвіди співпраці між соціальними 
підприємствами та традиційними компаніями 
були оцінені як успішні з боку самих соціальних 
підприємств, тоді як ці ж традиційні компанії 
рідше сприймали їх як успішні. 

У Грузії немає випадків інтегрованого чи 
трансформаційного партнерства, оскільки галузь 
все ще розвивається. Щодо започаткування 
співробітництва між соціальними підприємствами 
та традиційними компаніями, дослідження виявило 
різні фактори:

Основною мотивацією традиційних компаній 
до співпраці з соціальними підприємствами 
є позитивний вплив та підтримка соціальних 
підприємств. Крім того, майже кожним опитаним 
представником традиційної компанії зазначалося 
про те, що співпраця з соціальними підприємствами 
є важливим засобом їх позитивного маркетингового 
позиціонування.

Дослідження, проведене в Латвії, показало, що 
соціальні підприємства не прискіпливо працюють 
над створенням або навіть визнанням різних моделей 
співпраці з традиційними бізнесами. Соціальні 

L.Licite, (2018). “Social enterprises and their ecosystems in Europe” Country report Latvia, p.55.
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недержавних організацій. Тому, як підтверджують 
дослідження L.Licite та звіт Oxford Research Baltics8,  
соціальні підприємства сильно покладаються 
на співпрацю з національними органами влади і 
не досліджують різні можливості партнерства з 
традиційними суб’єктами господарювання. 

Респонденти визнали, що через деякий час соціальні 
підприємства набувають більше комерційних знань 
та навичок та вчаться діяти в бізнес-середовищі, 
покладаючись на власні ресурси, якість роботи, 
а також на свою соціальну мету. Створюючи 
партнерські відносини з традиційними компаніями, 
вони дізнаються більше про комерційну сторону 
діяльності, і в багатьох випадках співпраця є ключем 
до успіху кожного – це можливість працювати 
разом, щоб створити соціальний вплив.

ДОДАНА ЦІННІСТЬ 
ВІД ПАРТНЕРСЬКИХ 
ВІДНОСИН

свою продукцію звичайному підприємству, 
таким чином зменшуючи ризики збуту”.9 У 
більшості випадків соціальні підприємства 
співпрацюють із великими компаніями, які 
також можуть стати потенційними донорами.

Отримання визнання та видимість 
є однією з найбільших цінностей для 
соціальних підприємств. Часто у співпраці 
з традиційними компаніями отримання 
фінансів не є головною рушійною силою, 
і навпаки збільшення видимості, особливо 
серед традиційної аудиторії компанії, є, по 
суті, більш стратегічною метою співпраці. 
Отже, така видимість призведе до збільшення 
кількості клієнтів та впізнаваності бренду 
соціального підприємства.

Підвищення бізнес-знань та досвіду - 
це цінний урок, який можна засвоїти під 
час партнерства. У більшості випадків 
соціальні підприємства в Україні, Латвії та 
Грузії народжуються в секторі недержавних 
організацій або створюються як неприбуткова 
ініціатива і часто мають менший досвід 
в управлінні та керуванні комерційною 
діяльністю. Таким чином, шанс для 
соціальних підприємців отримати настанови 
чи консультації від традиційних компаній, 
які працюють у тій же сфері бізнесу та 
є професіоналами у своїй галузі, може 
стати важливим стимулятором збільшення 
потенціалу.

Краще охоплення цільових бенефіціарів 
є основною причиною для тих соціальних 
підприємців, які хочуть приєднатися до 
існуючих або створити нові форми співпраці 
з іншими соціальними підприємствами або 
традиційними суб’єктами господарювання. 

Можливість розробляти нові продукти та 
послуги разом із традиційними компаніями 
дає соціальним підприємцям можливість 
отримати доступ до недостатніх ресурсів або 
знань, які пропонує інші компанія, а також 
впевненість і здатність розробити якісний 
продукт або послугу.

Доступ до фінансових ресурсів є одним 
із найсильніших мотивів у соціальних 
підприємців, які розглядають побудову 
партнерських відносин із традиційними 
компаніями. “Це може передбачати 
делегування певних функцій звичайного 
підприємства соціальному підприємству. 
Соціальне підприємство працює як автономний 
і незалежний суб’єкт, але може продавати 

Ефективне та успішне партнерство – це 
домовленість двох або більше сторін з метою 
досягнення цілей та створення додаткової 
цінності для обох сторін. Тому в проведеному 
дослідженні вивчалися основні причини співпраці 
як з боку соціального підприємства, так і з боку 
традиційного суб’єкту господарювання.

Основні причини та мотиви соціальних 
підприємств стосовно налагодження 
партнерських відносин із традиційними 
суб’єктами господарювання:

Oxford Research Baltics report, (2021). “Evaluation of the intermediate results of the “Support to Social Entrepreneurship” measure and 
development of proposals for a legal framework and support”.
L.Licite, (2018). “Social enterprises and their ecosystems in Europe” Country report Latvia, p.55.
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свою реалізацію та відчувають більшу повагу 
та причетність до своєї роботи, оскільки вона 
має більшу соціальну місію.

Співпраця з соціальними підприємствами 
є способом доступу до мереж та підтримки 
соціальних секторів. Традиційні компанії 
можуть продемонструвати свою позицію та 
відданість соціальним справам, таким чином, 
визначати та будувати зв’язки з різними 
зацікавленими сторонами.

Особисте бажання власників бізнесу 
здійснювати благодійність. Проте, на жаль, 
опитані соціальні підприємства зізнаються, 
що вони рідко отримували підтримку від 
традиційних компаній за їх власної ініціативи 
без будь-яких маркетингових мотивів.

На жаль, є компанії, які мають на меті 
запропонувати фінансову підтримку 
соціальним підприємствам з метою створення 
соціально-відповідального іміджу, водночас 
бути значним забруднювачем навколишнього 
середовища чи завдаючи іншої соціальної 
шкоди, таким чином практикуючи «соціальне 
відбілювання» (social washing).

Інноваційний спосіб реалізації політики та 
ініціатив щодо КСВ та цілей сталого розвитку 
(ЦСР). Інвестування або підтримка соціальних 
підприємств або соціальних стартапів замість 
підтримки короткострокових проектів стає все 
більш популярним способом впровадження 
ініціатив КСВ або ЦСР.

Традиційні компанії стають все більш 
зацікавленими в залученні соціальних 
підприємств до ланцюга створення цінності, 
щоб продемонструвати своїм працівникам 
соціальну орієнтацію компанії і таким чином 
підвищити задоволеність працівників. В 
результаті працівники повідомляють про 

Загалом дослідження показує, що традиційні 
компанії зацікавлені, готові і бажають 
співпрацювати. Протягом останніх 5 років інтерес 
комерційного сектору до соціального бізнесу та 
соціальної економіки стрімко зріс і з нинішньою 
політикою він продовжуватиме зростати. З 
іншого боку, більшість соціальних підприємств 
не є належним чином підготовленими до 
налагодження серйозних партнерських відносин 
через брак ресурсів чи потенціалу. На жаль, 
соціальні підприємства також не повністю 
використовують свій потенціал для ініціювання 
співпраці. 

Однією з причин може бути відсутність 
законодавчої бази та низька обізнаність про 
соціальне підприємництво в ширшому контексті, 
що призводить до нерозуміння традиційних 
компаній питання того, хто такі соціальні 
підприємці. Юридичного визнання соціальних 
підприємств в Україні та Грузії немає. Проте 
кількість соціальних підприємств зростає, і для 
виконання їхньої соціальної місії потрібна значно 

Соціальні підприємці визнали, що найважливішим 
фактором успішної співпраці є налагоджена 
бізнес-модель, сталість, конкурентоспроможність 
та висока відповідальність за роботу, що означає 
своєчасну доставку продукції в рамках партнерства. 
Крім того, одним із ключових факторів була названа 
якість продукції, оскільки продукт являє собою 
цінність самого підприємства. У деяких випадках 
найчастішими проблемами, з якими стикаються 
соціальні підприємства, є несвоєчасна доставка та 
низька якість продукції.

Опитані соціальні підприємства зізналися, що 
в деяких випадках партнерство дозволяло їм 
розпочати свій бізнес або продовжити його у 
важкі часи, а також було способом підтвердити 
свої професійні навички та завоювати довіру. 
Крім того, важливо знайти надійних партнерів, 
оскільки часто довгострокова співпраця триває 
роками. Взаємовигідне партнерство ніколи не 
починається швидко, потрібен час, щоб створити 
відносини, заслужити довіру та знайти найкращу 
модель співпраці. Якщо співпраця відбулася 
лише один раз, часто це пов’язано зі зміною 
компанією маркетингової стратегії, зміною місця 
розташування тощо. Але це не означає, що вони 
повністю перестануть комунікувати. Більшість 
підприємств мають бази даних з партнерами і час 
від часу звертаються один до одного стосовно 
майбутніх планів та можливостей співпраці.

Основні причини та мотиви традиційних 
компаній стосовно налагодження співпраці з 
соціальними підприємствами:



ширша екосистема підтримки, законодавча база є 
важливою для подальшого розвитку соціального 
підприємництва. 1 квітня 2018 року в Латвії 
набув чинності новий Закон про соціальні 
підприємства, однак через невелику кількість 
соціальних підприємств (до листопада 2021 
року було зареєстровано близько 200 соціальних 
підприємств) ця галузь ще не має широкого 
визнання. Щодо цього, будь-яке позиціонування 
як соціального підприємства для комерційної 
компанії починається з пояснення того, що таке 
соціальне підприємництво, щоб не розглядати їх 
як благодійні проекти, які вимагають фінансової/
нефінансової підтримки. У більшості випадків 
благодійної співпраці між традиційними 
компаніями та соціальними підприємствами 
значну роль відіграє соціальна місія. Це 
вирішальний момент для співпраці в рамках КСВ 
або благодійної діяльності традиційної фірми, 
оскільки вони шукають соціальний бізнес, 
який займається найгострішими актуальними 
проблемами. З іншого боку, соціальна місія 
не є пріоритетом для традиційної компанії 
в транзакційному партнерстві. Інтеграція 
соціального підприємства в ланцюг створення 
цінності компанії вимагає сталої бізнес-моделі, а 
соціальна місія визнається як додаткова цінність. 
Це є очевидним в контексті управління ризиками.

Хоча традиційні компанії продемонстрували 

визначення різниці між соціальним 
підприємництвом і благодійністю. 
Більшість опитаних власників та 
керівників компаній ставляться до 
соціальних підприємств як до форми 
благодійної діяльності. У цьому плані 
вони не бачать вигідних можливостей для 
довгострокового партнерства. Це пояснює, 
чому найпопулярнішою формою співпраці 
є одноразова фінансова чи нефінансова 
підтримка.

сприяння успішному співробітництву між 
соціальними та традиційними компаніями. 
З огляду на загальний імідж соціального 
підприємництва як переважно неприбуткової 
діяльності, існує потреба в наявності бази 
успішних випадків такого співробітництва, 
яка може продемонструвати користь для обох 
сторін.

створення можливостей комунікації між 
соціальними та традиційними бізнесами 
завдяки різним зустрічам, форумам та іншим 
можливостям.

свою готовність налагоджувати партнерські 
відносини з соціальними підприємствами, слід 
пам’ятати про деякі важливі речі:



МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ СТАЛИХ 
ПАРТНЕРСЬКИХ 
ВІДНОСИН
Для сприяння співпраці між соціальними 
підприємствами та традиційними компаніями, 
соціальні підприємці стикаються з різними 
проблемами та потребами:

Покращення видимості та підвищення 
обізнаності. Соціальне підприємництво все ще 
є відносно новою концепцією в трьох країнах-
партнерах і часто не визнається багатьма 
традиційними суб’єктами господарювання. 
Підвищення обізнаності про феномен 
соціального підприємництва загалом дозволить 
пояснити його концепцію, прояснити міфи та 
чітко сформулювати можливі моделі співпраці. 
Це важливо, оскільки соціальні підприємці 
часто намагаються налагодити партнерство ще 
на етапі запуску своїх підприємств.

Наявність прибуткової бізнес-моделі. 
Традиційні компанії хочуть налагоджувати 
фінансове партнерство зі сталими 
підприємствами з очевидним ринковим 
потенціалом, а також здібностями та 
можливостями для зростання. Соціальні 
підприємці часто починають вести бізнес 
як НУО і використовують неприбуткові 
стилі управління для управління соціальним 
бізнесом, їм бракує професійної бізнес-освіти. 
У цьому контексті соціальні та традиційні 
суб’єкти господарювання говорять різними 
мовами. Тому підвищення спроможності 
соціальних підприємців у вдосконаленні 
бізнес-моделей, фінансового менеджменту, 
управління ризиками в бізнесі тощо може 
позитивно вплинути на формування 
партнерських відносин. 

Зміцнення потенціалу в маркетингу. 
Розробка маркетингової стратегії та 
різноманітність продуктів є ключовими 
факторами на ранньому етапі для досягнення 
успіху в майбутніх партнерських відносинах 

та збільшення соціального впливу, а також 
фінансового прибутку. Важливо, щоб 
соціальні підприємства сприймалися як 
конкурентоспроможні та ефективні організації.

Покращення ресурсів часу та людських 
ресурсів. Соціальні підприємства в Україні, 
Грузії та Латвії зазвичай є невеликими 
компаніями до 10 співробітників, які працюють 
з метою досягнення позитивного впливу з 
обмеженими ресурсами. Часто один і той самий 
працівник відповідає за декілька завдань, 
тому брак ресурсів часу може призвести до 
того, що для співпраці, побудови поважних 
стосунків та подальшого розвитку партнерства 
приділятиметься менше часу та зусиль. 

Ставлення до компанії-партнера як до 
стратегічного партнера, а не просто до джерела 
фінансової допомоги. У більшості випадків 
традиційні компанії надають одноразову 
безповоротну фінансову підтримку, будівельні 
матеріали, обладнання та інші послуги 
безкоштовно. Іноді ці ж компанії пропонують 
можливість продавати продукцію соціальних 
підприємств на своїх ринках або серед 
співробітників. Все це випадки одноразової 
допомоги. Однак побудова довгострокового та 
сталого партнерства можлива лише на основі 
ринкової цінності, яку соціальне підприємство 
може створити для традиційної компанії. 
Іншими словами, соціальна цінність не є 
вирішальним критерієм для довгострокового 
партнерства з традиційними компаніями, 
важливо мати вагому пропозицію цінності, яку 
соціальне підприємство може сформувати для 
традиційного бізнесу.



ПОРАДИ 
ДЛЯ СТАЛИХ 
ПАРТНЕРСЬКИХ 
ВІДНОСИН
Чітке розуміння мотивів співпраці всіма 
сторонами. Знання справжніх мотивів і 
причин може допомогти створити більшу 
цінність для потенційних партнерів.

Формування сильної ціннісної пропозиції. 
Будь-яке партнерство є частиною бізнес-
моделі, яка зміцнює можливості обох 
партнерів у створенні цінності для своїх 
клієнтів. Важливо запропонувати конкретні 
рішення та переваги, отримані від співпраці.

Практикуйте чесність і підтримуйте 
регулярну, чітку та пряму комунікацію, 
надавайте зворотний зв’язок.

Справедливе ставлення вашого партнера, 
це не засіб досягнення цілей однієї сторони, 
успішне партнерство повинно створювати 
цінність для обох сторін.

Дотримуйтеся початкової угоди та 
дотримуйтеся встановлених домовленостей.

Розумне та шанобливе використання 
комунікації в соціальних мережах. 
Репутація компанії, імідж підприємця, 
інформація та думки в соціальних мережах 
можуть вплинути та змінити співпрацю на 
краще чи гірше.

Поставте якість продукції і послуг на перше 
місце. Соціальне підприємництво – це бізнес, 
який створює продукти та послуги високої 
якості. Статус соціального підприємства не є 
найвирішальнішим приводом для співпраці.



ПРИКЛАДИ 
СПІВПРАЦІ 

https://www.owa.lv/ 
https://www.facebook.com/OWAfashion

Виробниче інтеграційне соціальне підприємство, 
яке створює модні вироби з використанням 
акварельних та графічних принтів, перенесених 
на тканину за допомогою техніки сублімаційного 
друку. Ця техніка забезпечує чудову стійкість 
кольору і переходи відтінків. OWA - це соціальне 
підприємство, яке має на меті мотивувати жінок, які 
цього потребують, вдосконалюватись, навчатися та 
вести повноцінне життя. 

Переважно традиційні компанії, дуже рідко 
державні/муніципальні установи

Виготовлення корпоративного одягу
Організація майстер-класів з розпису текстилю 
для шкіл

Зазвичай традиційні компанії знаходять і зв’язуються 
з OWA. Статус соціального підприємства не є 
підставою для співпраці, оскільки більшість про це 
взагалі не знає, причиною співпраці є продукція та 
її якість.

Широка мережа допомагає розвивати партнерські 
стосунки, наприклад, охоронці торгового центру, де 
знаходиться магазин, або інші спільноти, до складу 
яких входить власник магазину.

Поки що OWA не активно працювала над 
налагодженням партнерських відносин, цьому 
підприємству не вистачає людських ресурсів, але 
вони планують проводити заходи, які розширять 
цю сферу, наприклад розсилка зразків дизайну з 
супровідним листом різним компаніям.

Партнери по співпраці:

Тип співпраці:

Рекомендації:

Зауваження:

Найважливіше для налагодження партнерства 
– це якісні продукти, які говорять самі за себе. 
Підприємство слід вибирати за якістю, а не з жалю.

Соціальне підприємство “OWA”



https://glass-point.eu/
https://www.facebook.com/GLASSPOINT.EU

Соціальне підприємство Glass Point - це відкрита 
концепт-студія скляного дизайну, створена як 
робочий простір для малярів на склі та як платформа 
для продажу виробів зі скла з країн Балтії. Вони 
пропонують готовий дизайнерський скляний посуд, 
але в основному приймають замовлення на вироби 
на замовлення від подарунків до художніх рішень для 
дизайну інтер’єру. Метою соціального підприємства 
є створення довготривалого позитивного соціального 
впливу шляхом творчої економічної діяльності для 
сприяння культурному різноманіттю та освіті.

Партнерами є постачальники, традиційні компанії, 
у яких регулярно закуповуються ресурси. Інші 
малі компанії або соціальні підприємства.

Традиційні компанії як клієнти (B2B продажі) 
Об’єднання з іншими компаніями для 
виконання індивідуального замовлення. Кожен 
великий проект має цілий ланцюжок компаній-
партнерів, таких як виробники кераміки та скла, 
постачальники, деревообробні підприємства і 
навіть фрілансери.
Допомога іншим малим або молодим компаніям 
отримати доступ до різних сервісів – обмін та 
з’єднання контактів їхньої широкої мережі
Бартер - Glass Point передає свої приміщення 
партнеру, який натомість забезпечує їх 
необхідною сировиною.
Довгострокові партнери надають знижки та 
швидку доставку.
Організація творчих майстер-класів

Різноманітні типи співпраці починалися з 
надання стандартних послуг, а потім переросли 
у взаємоповагу, знання бізнесу один одного та 
готовність допомогти, шляхом надання підтримки.

Однією з їх багаторічних успішних форм співпраці є 
Līvāni Glass and Craft Centre. Ця співпраця переросла 

Будьте відкритими, спілкуйтеся напряму та 
виявляйте щирий інтерес до іншої сторони. Головне, 
щоб з нею було легко працювати, довіряти людям. 
Покажіть свої компетенції - конкретні знання в 
розробці продуктів і сировини допоможуть знайти 
себе серед професіоналів і зв’язатися з експертами 
своєї галузі.

в стале партнерство, коли Līvāni Glass and Craft 
Center передає їм залишки розплавленого скла.

Вони провели декілька зустрічей щодо співпраці 
та впровадження нових ідей, які виникли через 
статус соціального підприємства. На жаль, ці 
партнерські відносини ще не створені через зміну 
фокусу партнерів.

Соціальне підприємство
“GLASSPOINT”

Тип співпраці:

Рекомендації:

Партнери по співпраці:

Зауваження:



https://ozero.me/ 

0ZERO – це перша безвідходна (Zero Waste) 
компанія в Україні, яка допомагає людям вести 
свідомий спосіб життя для глобальних змін у світі. 
Сьогодні компанія має три напрямки: магазин 
безвідходних товарів; консалтинг раціонального 
ведення бізнесу; та Екоосвіта. З 2017 року вони 
реінвестують 100% свого прибутку в бізнес.

Постачальники, якими є традиційні компанії, 
а також місцеві українські виробники 
безвідходної продукції, які постачають товари 
для подальшої роздрібної торгівлі;
Торгові майданчики та компанії, які надають 
приміщення та послуги для продажу продукції 
0ZERO;
Традиційні компанії як клієнти (B2B продажі)

Транзакційні партнерські відносини, які 
передбачають інтеграцію 0ZERO та інших компаній 
у ланцюг створення цінності кожного з партнерів. 
Завдяки такій співпраці компанія 0ZERO створює 
цінність для таких компаній, як

Традиційні компанії-постачальники через 
регулярні закупівлі їхньої продукції;
Традиційні компанії, які стали більш 
екологічними завдяки придбанню 
консалтингових послуг;
Малі українські підприємства через надання 
їм можливості виготовляти та продавати свою 
екологічну продукцію.

Будь-яке партнерство з традиційним бізнесом 
можливе, коли соціальне підприємство створює 
значну цінність для компанії. Тому перед тим, 
як просити про партнерство, кожен соціальний 
підприємець повинен мати можливість чітко 
продемонструвати ціннісні пропозиції для 
потенційного партнера.

Кожне успішне та стале партнерство призводить 
до підвищення зацікавленості інших потенційних 
партнерів до співпраці. Тому соціальні підприємці 
повинні серйозно та відповідально подбати про 
стосунки з наявними партнерами.

співпрацю від місцевих підприємств, як тих, 
хто хоче постачати свою продукцію, так і бути 
посередниками продукції 0ZERO. Таким чином, 
зростаючий інтерес до партнерства сприяє не лише 
економічному розвитку бізнесу, а й досягненню 
соціальної та екологічної місії 0ZERO.

Тип співпраці:

Рекомендації:

Партнери по співпраці:

Команда 0ZERO розпочала співпрацю з традиційним 
бізнесом з самого початку свого підприємства, 
оскільки їм потрібні були партнери-постачальники 
продукції, яку вони хотіли продавати. Тому таке 
партнерство є найважливішим і лежить в основі їх 
бізнес-моделі.

Тепер 0ZERO – широковідомий бренд в 
Україні, і до них почали надходити запити про 

Зауваження:

Соціальне підприємство
“0ZERO”



https://www.perspectiva21-3.org/
https://www.facebook.com/social.cafe.21.3/
Кафе 21.3 засновано благодійною організацією 
“Перспектива 21.3”. Це соціальне підприємство 
має на меті допомогти дітям із синдромом Дауна 
адаптуватися після школи та підтримати їх у 
працевлаштуванні. Підлітки з порушеннями 
розумового розвитку  можуть працювати тут по три-
чотири години на день офіціантами, помічниками 
кухаря, прибиральниками та бариста.

Співпраця з бізнесом була і залишається важливою 
у функціонуванні Кафе 21.3. Співзасновник цього 
соціального підприємства є директором іншої 
“традиційної” компанії, яка регулярно підтримує 

Засновники впевнені, що кожне соціальне 
підприємство має створювати ринкову цінність 
своєї продукції та послуг. Соціальна цінність – 
це додаткова цінність для клієнтів і партнерів. 
У зв’язку з цим соціальні підприємці повинні 
починати будувати партнерські відносини не лише 
з соціальної місії своїх підприємств, бо це не може 
бути цікавим для бізнес-партнерів. Однак, коли 
соціальний підприємець може створити ринкову 
цінність для бізнес-партнера, соціальна цінність 
може бути значною перевагою такого партнерства.

подібні ініціативи та підприємства. Тому 21.3 
можна розглядати також як “продукт” співпраці 
соціального проекту та традиційної компанії.

Кафе 21.3 – це третій проект його засновників. 
Спочатку засновники ініціювали створення 
спеціалізованої школи для дітей з синдромом 
Дауна. Другою ініціативою була пекарня – коли ці 
молоді люди могли тренуватися та здобувати нові 
навички. Отже, ці три ініціативи функціонують 
разом як ключові зацікавлені учасники у 
створенні сприятливих умов для особистісного 
та професійного розвитку людей з порушеннями 
розумового розвитку. Така співпраця можлива лише 
завдяки міцному партнерству. 

Це соціальне підприємство практикує благодійні 
та трансакційні партнерські відносини. Благодійні 
партнерські відносини мають місце, коли

Традиційні приватні компанії час від часу 
жертвують фінансування або свою продукцію чи 
послуги для потреб соціального підприємства 
(тобто надання будівельних матеріалів під час 
ремонтних робіт для кафе);
Організації та підприємства, які періодично 
залучають це соціальне підприємство для 
організації громадського харчування або 
закупівлі хлібобулочних виробів;
Соціальне підприємство співпрацює з іншими 
громадськими організаціями та благодійними 
фондами в одержанні підтримки комплексних 
програм навчання та навчання молоді з 
розумовими вадами.

Оскільки 21.3 також звичайна пекарня та кафе, вона 
підтримує постійну співпрацю з постачальниками, 
з одного боку, та клієнтами B2B та B2C.

Інші традиційні суб’єкти господарювання 
потребують як постачальників для пекарського 
та ресторанного бізнесу
Приватні компанії, зацікавлені в благодійності 
та КСВ
НУО та благодійні фонди
Місцеві державні органи влади 

ПЕКАРНЯ ТА КАФЕ 21.3

Тип співпраці:

Рекомендації:

Партнери по співпраці:

Зауваження:



https://www.facebook.com/cafemziuri 
https://cafemziuri.ge/en/ 

Соціальне кафе Mziuri знаходиться в центрі Тбілісі. 
Mziuri створює універсальний простір для людей з 
будь-якими здібностями та підтримує реалізацію їх 
потенціалу. Mziuri також сприяє розвитку зелених 
насаджень і рекреаційних зон у центрах міст.

Крім того, переваги, отримані обома сторонами, 
були сталими і, що важливо, вони мали позитивний 
соціальний вплив для бізнесу та соціального 
підприємства (в інтерв’ю зазначалося, що завдяки 
цій співпраці та розумінню потреб людей з 
обмеженими можливостями бізнес-компанія 
організувала будівництво пандуса до будівлі, в якій 
знаходиться компанія).

Із першого дня надання інтернету для 
кафе безкоштовно здійснюється однією з 
бізнес-компаній. Ця компанія також бере 
активну участь у поточних заходах, а іноді є 
прихильником заходів, що проводяться в кафе.
Crystal була організацією, яка дає безвідсоткову 
позику на розвиток.

Соціальне кафе “MZIURI”

https://www.facebook.com/dadaritoys 

Виробниче інтеграційне соціальне підприємство, 
яке виготовляє екологічні високоякісні дерев’яні 
іграшки. Їхня соціальна місія – підтримка людей 
з порушеннями розумового розвитку, надання їм 
необхідних навичок та працевлаштування, щоб 
забезпечити їх інтеграцію в суспільство.

Dadari розпочала співпрацю з грузинською бізнес-
компанією на самому ранньому етапі розвитку 
підприємства. Перші партнерські відносини 
почалися із закупівлі дерев’яних виробів Dadari, а 
потім продовжилися цією ж акцією. Слід зазначити, 
що задоволення обох сторін було дуже високим і 
вони вважають це партнерство успішним.

Традиційні компанії

Соціальне підприємство 
“DADARI” 

Тип співпраці:

Тип співпраці:

Партнери по співпраці:

Зауваження:

Партнери по співпраці:
АТ “Silknet”., телекомунікаційна компанія в 
Грузії; 
Акціонерне товариство “Crystal”, мікрофінансова 
організація в Грузії
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