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Подолання структурної кризи української економіки, зокрема, в 

житлово-комунальному господарстві, має багатоаспектний і суперечливий 
характер. Йдеться як про узагальнення позитивних розробок і помилок 
минулих років, вдалі та невдалі спроби розповсюдження світового досвіду, 
так і про вивчення і втілення теоретичних методів та інструментів, зокрема 
інноваційних. Використання теоретичних засад і практичного застосування 
проектів державно-приватного партнерства в Україні є одночасно і 
констатацією нереалізованих можливостей, і полем подальших досліджень і 
експериментів. Позитивний досвід на основі державно-приватного 
партнерства у багатьох країнах підкреслюють значний потенціал цього 
інституту як на макро-, так і на мікрорівнях. 

Обмежені можливості державного бюджету в умовах зростання 
зовнішньої заборгованості, погіршення рівня і якості життя громадян, 
посилення складності приватнопідприємницької діяльності завдають 
необхідність посилення соціального партнерства з використанням досвіду 
соціальних інновацій в інших країнах з урахуванням власних напрацювань. 

Одним з перспективних напрямків подальшого розвитку державно-
приватного партнерства в нашій державі є дослідження і впровадження 
феномену соціальних інновацій, їх ролі і місця в сучасному суспільстві, 
механізмів їх розробки і функціонування, практичних аспектів 
впровадження. 

Виділення соціальних інновацій в окремий дослідницький напрямок 
наприкінці XX - початку XXI століття стало відповіддю на виклики 
економічних реалій. Більш ніж двохсотлітній період становлення сучасного 
капіталізму привів до нинішніх тенденцій глобалізації, що поєднує в собі 
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тісні світові економічні зв'язки при відсутності відповідних механізмів 
солідарності в громадській сфері. 

Еволюційні тенденції сучасної економіки такі, що комплекс соціальних 
потреб більш не може залишатися в рамках компетенції державних структур. 
Тенденції погоні за прибутком привели до кризи надвиробництва, 
розмивання економічних кордонів і формування нової глобальної економіки. 
Надмірне виробництво створює, з одного боку, нові виклики щодо пошуку 
ринків збуту, а з іншого боку, ставить економіку перед проблемами 
надмірного споживання ресурсів, в тому числі і невідновлюваних. 
Ресурсномістка поведінка агентів відображається на екології, викликаючи 
надлишок викидів забруднюючих речовин, дефіцит чистих природних 
ресурсів, виснаження екологічного потенціалу планети в цілому. Крім того, 
рентоорієнтована поведінка ринкових агентів формує соціальну нерівність, 
проблема якої стає особливо гострою на тлі динамічного зростання 
населення, в основному припадаючи на бідні країни. Це загострює проблеми 
бідності, девіантної поведінки, виснажує людський капітал у випадку 
охорони здоров'я і потенціалу до ефективного відтворення. 

Традиційні (індустріальні) схеми організації суспільного життя 
демонструють неефективність в умовах, що склалися. Лише механізми 
перебудови громадських поведінкових патернів, переоцінка цінностей щодо 
суспільних потреб і норм поведінки, активне включення всіх учасників 
суспільного розвитку у вирішення глобальних проблем здатні змінити 
сформовані тенденції. 

Наприкінці XX-початку XXI століть позначилися вектори інноватизації 
громадського сектора. Суспільство, бізнес і держава як рівноправні учасники 
ринку суспільних благ об'єднують зусилля в забезпеченні необхідного рівня 
розвитку суспільного добробуту. Ні уряди, ні бізнес не диференціюють 
рамки своєї компетенції, а активно включаються у вирішення соціальних 
проблем. Суспільство також приймає активну позицію щодо прийняття 
рішень і розробки механізмів вирішення глобальних і місцевих проблем. 

В даному контексті отримали розвиток такі явища, як соціальна 
відповідальність бізнесу, соціальні організації і рухи, інноваційне державне 
управління та інші. Ці та інші явища стають частиною нового напряму, що 
динамічно розвивається, ― соціальних інновацій в громадському секторі 
економіки. Під соціальними інноваціями розуміються нові ідеї, можливості і 
дії в соціальному просторі, що збільшують можливість застосування ресурсів 
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для вирішення економічних, соціальних, культурних та екологічних проблем. 
Соціальні інновації виступають інструментом комплексного вирішення 
глобальних проблем починаючи з малих груп і закінчуючи масштабними 
змінами. 

Узагальнюючи існуючі підходи, можна визначити наступні групи 
механізмів соціальних інновацій. 

1. Обмін ідеями і цінностями. Глибока взаємодія суспільства, влади і 
бізнесу породило цілий ряд нових явищ. Урядові механізми прийняття 
рішень збагатилися бізнес-механізмами підвищення ефективності, бізнес-
процеси включили як невід'ємну частину параметри соціальної відпові-
дальності, некомерційні організації взяли на себе безліч соціальних завдань.  

2. Підвищення ролі й активізація взаємодії учасників. Нові пріоритети 
підвищили значимість комерційного та некомерційного секторів в прийнятті 
соціальних рішень і впровадженні їх у життя. Компанії пропонують нові 
способи взаємодії, що дозволяють вирішувати суспільні завдання.  

3. Інтеграція громадського та приватного капіталу. Багато верств 
суспільства не можуть самостійно забезпечити собі гідний рівень охорони 
здоров'я, харчування і проживання. Об'єднання капіталів дозволяє вирішити 
проблему рівноважного недовироблення і недоспоживання цих благ.  
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Нестачу кадрів підприємства відчувають лише у разі виникнення 

потреби у кадрах. Вона зумовлюється кількома причинами.  
Першою причиною появи потреби у кадрах є створення нових робочих 

місць, а також вивільнення вже існуючих через плинність кадрів. 
Виникнення нових робочих місць пов’язане із зростанням виробничих 
потужностей підприємства, розширенням асортименту продукції, освоєнням 
нових ринків збуту, зміною умов здійснення підприємницької діяльності, 
об’єднанням кількох підприємств та ін. Тоді як причинами вивільнення посад 


