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ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО:
МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP:
MODELS OF SUPPORT SOCIAL INCLUSION

Анотація Досліджено можливості інноваційного підприємництва в контексті забезпечення соціальної
інклюзії, залучення бідного населення країни до здійснення інноваційних бізнес-процесів. Автором за-
пропоновано моделі забезпечення соціальної інклюзії з використанням інструментів інноваційного під-
приємництва.
Аннотация. Исследованы возможности инновационного предпринимательства в контексте обеспечения
социальной инклюзии, привлечения бедного населения страны к осуществлению инновационных бизнес-
процессов. Автором предложены модели обеспечения социальной инклюзии с использованием инстру-
ментов инновационного предпринимательства.
Abstract. Possibilities of innovative entrepreneurship in the context of social inclusion, involving poor countries
to implement innovative business processes. The author of the models to ensure social inclusion using the tools
of innovative entrepreneurship.

Потреба в забезпеченні соціальної інклюзії шляхом інноваційного підприємництва в
Україні викликана низкою обставин, які мають місце в даний час. Країна, яка не встигла ого-
втатися після світової фінансової кризи, потрапила в затяжний вир подій викликаних кон-
фронтацією військового конфлікту, анексією територій, економічною і політичною нестабі-
льністю. Безумовно, все це вплинуло на добробут населення, внаслідок чого кількість бідних
людей суттєво зросла. За даними останніх років, за межею відносної бідності за витратами
перебувало 23,8 відсотка населення. Тому, серед ключових інструментів покращення такої
ситуації міститься інноваційне підприємництво яке розглядається як можливість отримання
заробітку для бідних і соціально незахищених верств населення, які не мають коштів для ре-
алізації широкомасштабних і капіталомістких проектів, але здатні реалізувати креативні біз-
нес-ідеї з використанням унікальних інтелектуальних ресурсів і персональних здібностей [1].

Отже, метою даної роботи є розгляд можливостей інноваційного підприємництва у якості
дієвого інструмента забезпечення соціальної інклюзії, за різними моделями залучення бідно-
го населення країни до здійснення інноваційних бізнес-процесів націлених на подолання
безробіття та створення валового внутрішнього продукту.

Міжнародний досвід свідчить про можливість зменшення бідності та соціальної ізоляції
населення завдяки розвитку інноваційного підприємництва з використанням засобів соціаль-
ної та економічної політики шляхом розширення доступу до послуг освіти, охорони здоров’я
та інших послуг соціальної сфери, поліпшення стану навколишнього природного середовища
та використання природних ресурсів, особливо в сільській місцевості. За умов виконання
Стратегії подолання бідності затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від
16 березня 2016 р. № 161-р [2] в найближчі три роки наша країна може довести:

− рiвень бiдностi за абсолютним критерiєм % (за методологiєю Свiтового банку) у 2018
роцi до 0,8 %, а вже у 2020 роцi до 0,5 %;

− рiвень бiдностi за вiдносним критерiєм % (60 % медiанного рiвня) у 2018 роцi до 6,6 %,
а у 2020 роцi до 6,5 %;

− рiвень бiдностi за абсолютним критерiєм % (витрати, нижчi вiд фактичного прожитко-
вого мiнiмуму) у 2018 роцi до 23 %, а у 2020 роцi до 15 %;

− рiвень безробiття населення у вiцi 15–70 рокiв (% економiчно активного населення
вiдповiдного вiку) у 2018 роцi до 9,2 %, а у 2020 роцi до 9 %.

Передумовою досягнення таких показникiв має стати максимальне використання власних
внутрiшнiх резервiв суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, перехiд на iнновацiйнi технологiї
та проекти, орiєнтацiя на зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть та посилення кооперацiї з
бiльшими пiдприємствами для стабiлiзацiї фiнансового стану та розширення ринкiв збуту.
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Враховуючи змiст i завдання iнновацiйного пiдприємництва можна видiлити декiлька мо-
делей забезпечення соцiальної iнклюзiї.

1. Консультацiйна мультиплiкацiйна модель. Дана модель передбачає поширення
успiшного досвiду iнновацiйного пiдприємництва серед iнклюзивної аудиторiї самими
пiдприємцями практиками. Вони надають консультацiї з приводу вiдкриття власного бiзнесу,
якi потiм продають свої iнновацiйнi продукти чи послуги на вiдкритий ринок.

2. Венчурна модель. За такої моделi великi iнновацiйнi пiдприємства або пiдприємцi нова-
тори можуть приймати участь у спiв фiнансуваннi або кредитування власної креативної
справи бiдних людей.

3. Модель працевлаштування. Вiдповiдно до цiєї моделi компанiї надають можливiсть
працевлаштування та професiйного навчання людям, якi не можуть створити конкуренцiю на
традицiйному ринку працi (люди з фiзичними вадами, бездомнi, соцiально незахищена мо-
лодь, колишнi засудженi). Таку модель широко застосовують громадськi органiзацiї рiзного
спрямування, а також компанiї мiського благоустрою, кав’ярнi, кур’єрськi компанiї тощо.

4. Фiлантропiчна модель. Пiдприємцi продають товари та надають послуги, а отриманий
дохiд майже у повному обсязi використовують на фiнансування соцiальних програм. Проте
iснування такої моделi багаторазово пiддавалося критицi з боку значної частини пiдприємцiв
через суперечностi iз законом конкуренцiї.

5. Комунiкацiйна модель. Модель часто використовують для комерцiалiзацiї соцiальних
послуг чи для отримання вигоди вiд нематерiальних активiв, таких як торговельнi вiдносини,
а дохiд iнновацiйних пiдприємцiв витрачається на фiнансування послуг клiєнтам, неспромо-
жним їх оплатити.

Отже, зазначене вище дослiдження подане в розрiзi логiки та дiалектики пiзнання
iнновацiйного пiдприємництва, розкриття економiчної сутностi та забезпечення соцiальної
iнклюзiї, як єдиного системоутворюючого механiзму вирiшення соцiально-економiчних про-
блем України. Кожний напрям цього дослiдження має перелiк завдань, що потребують роз-
гляду та подальшого вивчення.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ STARTUP

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ УЧЕТА STARTUP

EUROPEAN EXPERIENCE IN ACCOUNTING STARTUP

Анотація. Розвиток startup-компаній, особливості сфери їх діяльності, фінансування, ризики та масштаби
вимагають відповідного відображення в бухгалтерському обліку та звітності. Досліджено досвід євро-
пейських країн у сфері обліку startup, визначено особливості обліку фінансування на індивідуальній або
колективній основі, відображення дореєстраційних витрат, специфіки та порядку визнання доходів, про-
аналізовано сучасні бухгалтерські програми для ведення обліку та пакет послуг з обліку startup за аутсор-
сингом у Європі.
Аннотация. Развитие startup-компаний, особенности сферы их деятельности, финансирования, риски и
масштабы требуют соответствующего отражения в бухгалтерском учете и отчетности. Исследован опыт




