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У статті розглядаються особливості інновацій у соціальній сфері організації. Проаналізовано відмінності 
технологічних та соціальних інновацій. Розглянуто класифікації соціальних інновацій. Визначено сфери 
впровадження інновацій на підприємстві. Здійснено класифікацію соціальних інновацій, що впроваджу-
ються на підприємствах за структурно-функціональним поділом. 
Ключові слова: соціальні інновації, специфіка соціальних інновацій, соціальна сфера організації, напрям-
ки впровадження інновації, класифікація соціальних інновацій.

Постановка проблеми. Особливістю пе-
ріоду кінця ХХ – початку ХІ століття 

є переорієнтація інноваційних методів розви-
тку економіки з технічних на соціальні. До цього 
часу найбільш ефективними та вигідними вва-
жалися лише інновації технічного характеру, 
що давали змогу відразу отримати очікуваний 
результат. Непопулярність соціальних інновацій 
обумовлена їх специфікою, а саме складністю 
оцінки ефекту від їх впровадження, так як важ-

ко визначити їхні конкретні параметри та сту-
пінь реалізації.

Зарубіжний дослідник J. Howaldt зазначає, 
що з переходом від індустріального суспільства 
до економіки знань та послуг, відбувається зміна 
співвідношень між технологічними й соціальни-
ми інноваціями у напряму посилення значення 
соціальних інновацій, причому динаміка цього 
процесу безпосередньо залежить від швидко-
сті постіндустріальних трансформацій [1, с. 12]. 
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Варто зазначити, що вартість соціальних інно-
вацій у десятки раз дешевша, і створюють вони 
у десятки разів більший дохід, ніж традиційні 
«технологічні» інновації, забезпечуючи для кон-
кретної компанії збільшення ROI (Return on 
Investment) в 4–16 разів за період від 6 місяців 
до одного року [15].

Соціальні інновації, як окремий вид, почали 
розглядатися у зв’язку із необхідністю усвідом-
лення методології впровадження нових форм 
стимулювання та мотивації трудової діяльності, 
подолання психологічного опору людей інноваці-
ям у межах упровадження відповідних моделей 
управління організацією тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
На сьогоднішній день існує чимало праць різ-
них дослідників щодо питання інновацій та ін-
новаційного процесу, як загального поняття так 
і окремо поняття «соціальної інновації». Одним 
із основоположників досліджень інновацій в со-
ціальній сфері прийнято вважати російсько-аме-
риканського соціолога П. Сорокіна [13].

Серед сучасних дослідників проблематики со-
ціального інновування варто відзначити Л. Анто-
нюк, О. Новікову, О. Воловодова, Л. Бойко-Бой-
чук, Н. Летуновську, І. Мейжис, А. Поручника, 
В. Савчук, О. Сандигу, І. Терон, О.Чуйко та ін. 
Серед напрямків досліджень можна виокремити 
вивчення сутності та механізмів впровадження 
інновацій, дослідження сфер впровадження [3; 4; 
6; 8; 9; 11; 14; 17; 18].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Основною метою соціальних 
інновацій в організаціях є задоволення духовних 
та інтелектуальних потреб персоналу компа-
нії, що сприяє їх працездатності та збільшенню 
ефективності праці. 

На нашу думку, для удосконалення методів 
впровадження соціальних нововведень на під-
приємстві, необхідним є чітке розуміння місця 
соціальних інновацій у системі його інноваційно-
го розвитку, а також виокремлення типів соці-
альних інновацій з метою їх свідомого констру-
ювання та впровадження, що надасть інноваціям 
керований результат.

Мета статті. Основною метою нашої статті 
є виявлення ролі та значущості соціальних ін-
новацій у розвитку сучасних комерційних ор-
ганізацій, а також визначення основних кла-
сифікаційних ознак соціальних інновацій за 
структурно-функціональним поділом.

Виклад основного матеріалу. Поняття «ін-
новації у соціальній сфері організації» прийня-
то розглядати як нововведення у соціальному 
управлінні організацією, які сприяють вирішен-
ню протиріч, що виникають в умовах неодно-
рідності персоналу і нестабільності зовнішнього 
середовища, співіснування різних культурних 
систем, підвищення рівня інформатизації сус-
пільства, посилення процесів інноваційного роз-
витку виробничої сфери.

Особлива цінність соціальних інновацій поля-
гає в тому, що вони в максимальній мірі сприя-
ють розвитку творчості та трудового потенціалу 
особи, істотно розвивають продуктивний соціаль-
ний капітал організації.

Серед істотних відмінностей соціальних та тех-
нічних інновацій можна виокремити наступні:

– наявність міцнішого зв‘язку з конкретни-
ми суспільними мережами, діловим середовищем 
і простором відтворення робочої сили;

– можливість більшої сфери застосування,
оскільки реалізація технічних нововведень часто 
супроводжується необхідними управлінськими 
і економічними нововведеннями, тоді як соціаль-
ні нововведення не вимагають нового технічного 
оснащення; володіють значно більшим спектром 
впливу; мають переважно некомерційний харак-
тер; характеризуються тривалим терміном від-
шкодування витрат і одночасно – більш тривалим 
терміном їх пролонгованої дії; відсутністю стадії 
виготовлення, яка поєднана з проектуванням, що 
прискорює інноваційний процес. Окрім того, со-
ціальні інновації потребують менше наочності 
для забезпечення переваг й водночас володіють 
достатньо серйозними складнощами для вимірю-
вання ефекту при їх реалізації. Не менш істотною 
особливістю є й те, що соціальні інновації сприя-
ють значному рівню невизначеності наслідків по-
тужних інновацій мезо- та макрорівня [14].

Сучасне визначення «соціальних інновацій» 
в організаційному контексті – це процеси, що 
сприяють переходу на новий рівень розвитку 
всієї системи підприємства, призводять до суттє-
вих та незворотних змін у взаємодії між члена-
ми колективу, спрямовані на задоволення нових 
духовних та інтелектуальних потреб персона-
лу. Серед сфер, які зазнають суттєвого впливу, 
можна виокремити:

– розвиток та підтримка нових соціальних
цінностей організації;

– упровадження новітніх методів навчання
та адаптації персоналу;

– удосконалення системи мотивації праці;
– фінансування розвитку об`єктів соціальної

інфраструктури власного підпорядкування;
– активізація інструментів соціально-відпові-

дального бізнесу;
– нові методи оцінки умов праці;
– зміна внутрішньоколективних відносин тощо.
Існує безліч класифікацій соціальних іннова-

цій та інновацій загалом, що ґрунтуються на різ-
них критеріях. На нашу думку, для опанування 
механізмом управління інноваційними процесами 
соціального характеру в організації, їх потрібно 
систематизувати. Нами було виділені лише ті, які 
роблять акцент на соціально-економічних та со-
ціально-організаційних сферах процесу інновації. 

Дослідник А.І. Пригожин зазначає, що «со-
ціальні нововведення більш варіабельні. Вони 
перебувають у тісному зв’язку з конкретними 
формами культури, і тому їх сприйняття і ре-
зультати можуть суттєво відрізнятися, напри-
клад, у різних національних і мовних регіонах, 
що мають свої особливості» [10, с. 46–57].

До соціальних нововведень належать: 
1. Правові: зміни у законодавстві, статутах

організацій, що ініціюють розвиток тих або інших 
форм діяльності або сприяють йому; поява нових 
організаційних структур, виникнення і розвиток 
нових суспільних і групових відносин. 

2. Економічні: нові форми і методи мате-
ріального стимулювання, критерії оцінювання 
й форми оплати праці, що мають ініціювати роз-
виток корисних, з погляду поставлених цілей, ви-
дів і змісту індивідуальної та групової діяльності.
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3. Управлінські (організаційно-управлінські): 

нові типи організаційних структур, форми і ме-
тоди управлінської діяльності, прийняття рішень 
і контролю за їх виконанням, спрямовані на змі-
ну відносин у системі «керівництво-підпорядку-
вання».

4. Педагогічні: нова організація навчально-
го процесу, нові методи навчання й виховання, 
спрямовані на опосередковану (через новий зміст 
навчально-виховного процесу) зміну кінцевого 
продукту вищої освіти – особистості людини. 

На думку М. Хучека соціальні інновації в ор-
ганізації проявляються саме в її невиробничій 
діяльності, а саме в соціально-побутових умовах 
життя працівників, культурній діяльності, орга-
нізації дозвілля, умовах безпеки та гігієни праці 
тощо [16, с. 29].

Алієв І.Г. робить акцент на соціально-еконо-
мічних інноваціях та пов’язує з ними наступні 
напрямки – організацію праці, професійне зрос-
тання, творчий потенціал, культуру організації, 
ринки збуту, взаємовідносини із споживачами [2].

Дослідник Ю. Шепетун серед соціальних інно-
вацій виокремлює:

– зміни, що стосуються соціальної сфери – 
соціально-управлінські;

– зміни в системі суспільно-економічних фор-
мацій – соціально-економічні;

– нові системи оплати праці та нові матері-
альні стимули – економічні;

– нові організаційні структури, форми органі-
зації праці та інше – організаційно-управлінські;

– заходи, що підвищують якість життєдіяль-
ності – інновації соціального середовища;

– методи навчання та виховання – педагогічні;
– інновації в сфері захисту інтересів – право-

ві [19].
А.В. Семикіна стверджує, що для 

створення кращих умов задоволення 
актуальних соціальних потреб, розши-
рення трудових можливостей людини 
на ринку праці, всебічного розвитку її 
здібностей, самореалізації, соціальної 
захищеності у сфері праці важливим 
є зв'язок соціальних інновацій та люд-
ського капіталу, що ефективно вико-
ристовується в економічній сфері ді-
яльності суспільства [12].

На погляд Л. Барютіна, соціаль-
ні інновації охоплюють створення 
якісно нових економічних, соціаль-
них політичних та інших утворень, 
структур, механізмів суспільного ви-
робництва, суспільства загалом або 
їх підсистем [5, с. 73].

В свою чергу, за масштабом ви-
користання розрізняють одиничні 
соціальні інновації, здійснювані на 
одному об'єкті, і дифузійні, розпо-
всюджувані на багато об'єктів.

Відповідно до структури соціаль-
ної сфери в цілому, компонентами 
якої є освіта, управління, зайнятість 
населення, пенсійне забезпечення, 
культура, спорт, здоров'я людей і т.д., 
можна виділити педагогічні, освітні, 
правові, управлінські соціальні інно-
вації тощо [7, с. 79].

Ознак, за якими класифікують інновації, 
у сукупності налічується близько двадцяти. 
З урахуванням специфіки соціальних інновацій 
та проблематики дослідження, виокремлення 
їх різновидів має відбуватися в площині аналі-
зу стратегічних (або пріоритетних) параметрів 
розвитку підприємства [3, с. 180]. Застосування 
такого методологічного підходу дає змогу визна-
чити основні групи критеріїв для подальшої кла-
сифікації соціальних інновацій на підприємствах.

Таким чином, з огляду на існуючі класифіка-
ції соціальних інновацій та визначення основних 
напрямків соціальної політики на підприємствах, 
використовуючи методологічний підхід можна 
сформувати наступну класифікацію соціальних 
інновацій у комерційних організаціях:

1. Спосіб регулювання соціально-трудових 
відносин в організації:

– ті, що доповнюють вже існуючі методи 
та технології регулювання виробничого процесу 
в соціально-трудовому просторі;

– ті, що поступово заміщують та витісня-
ють вже існуючі методи та технології регулюван-
ня соціально-трудових відносин;

– ті, що відміняють певні методи та техно-
логії регулювання соціально-трудових відносин;

– якісно нові, що впливають на нові сфери 
соціально-трудових відносин.

2. Характер впливу на якість соціального 
розвитку організації:

– позитивні – сприяють позитивному роз-
витку соціального капіталу підприємства;

– негативні – провокують поширення со-
ціальної напруги в колективі, незадоволеність 
та несуть руйнівну силу;

– нейтральні – не мають яскраво вираже-
ного ефекту.

 

ТИПИ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Спосіб регулювання соціально-трудових відносин в організації

Характер впливу на якість соціального розвитку організації

Сфера застосування змін в організації

Предмет інновування в організації

Глибина змін в організації

Рівень вияву

Джерело виникнення

Тип ефекту від впровадження інновації

Культурно-організаційний ефект інновацій

Інтенсивність

Рис. 1. Типи соціальних інновацій в комерціних організаціях
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3. Сфера застосування змін в організації:
– економічні: стосуються методів оцінки,

мотивації та стимулювання праці;
– організаційні – форми організації праці;
– управлінські – методи вироблення рішень

та контроль за виконанням;
– правові – захист прав та інтересів;
– освітні – підготовка та перепідготовка ка-

дрів;
– внутрішньо колективні – вирішення кон-

фліктів тощо.
4. Предмет інновування в організації:
– інновації зайнятості та забезпечення лю-

дей засобами існування;
– інновації, спрямовані на надання можли-

вості реалізації індивідуальних здібностей;
– інновації щодо організації та продуктив-

ності праці;
– інновації соціально-трудових відносин;
– інновації щодо умов та охорони праці;
– інновації щодо соціального захисті пра-

цівників.
5. Глибина змін в організації:
– базові: зміна основних методів та тех-

нологій управління компанією, що кардинально 
змінюють підходи до регулювання соціально-
трудових відносин;

– комбіновані: полягають у використанні чи
поєднанні існуючих організаційних та виробничих 
рішень з метою створення нових різновидів форм 
соціально-трудових відносин, систем управління;

– часткові: незначні зміни вже існуючих
методів та технологій в системі управління со-
ціально-трудовими відносинами з метою їх по-
ліпшення.

6. Рівень вияву:
– локальні: на рівні індивіда чи підрозділу;
– на рівні організації.
7. Джерело виникнення:
– запозичені – ті, що обумовлені всередині

компанії, але використовують зовнішнє змістов-
не джерело;

– органічні – внутрішньо обумовлені, що ха-
рактеризується відповідними властивостями групи;

– експансивні – ті, що диктуються ззовні
та мають зовнішнє змістовне джерело.

8. Тип ефекту від інновації:
– отримання соціального ефекту;
– отримання економічного ефекту.
9. Культурно-організаційний ефект інно-

вацій:
– морально-етичний;

– ціннісно-орієнтований;
– гуманістичний;
– нормативно-регулюючий.
10. Інтенсивність:
– швидкі;
– повільні;
– рівномірні;
– наростаючі;
– стрибкоподібні.
Типологізація соціальних нововведень за на-

веденими вище ознаками, на нашу думку, дасть 
змогу здійснювати «прив’язку» рішення про об-
раний тип інновацій до конкретної стратегії роз-
витку підприємства та обирати методи та інстру-
менти їх управління.

Висновки та пропозиції. Таким чином, кла-
сифікація соціальних інновацій в організаціях 
дає можливість оцінити та охарактеризувати всі 
можливі напрями інноваційної діяльності на со-
ціальній основі. 

Важливість класифікації, перш за все, по-
лягає в можливості визначення їх струк-
турно-функціонального поділу, перспективи 
інновацій, їх свідомого конструювання та впро-
вадження, що надасть інноваціям керований 
результат. Разом з тим класифікація інновацій 
допомагає:

– побудувати стратегію розвитку підпри-
ємства, що акцентує регулювання соціально-тру-
дової сфери;

– усвідомити роль інновацій для організа-
ції, їх масштаб, правильно спрямувати іннова-
ційний процес, оцінити його ефект на інші сфери 
діяльності підприємства;

– залежно від причин виникнення та сфер
діяльності створювати відповідні економічні ме-
ханізми та організаційні форми управління;

– визначати особливості маркетингових
систем розподілу і просування продукту, вибір 
і побудова яких залежить від типів інновацій, 
ступеня їх новизни.

На нашу думку, сучасні дослідження пови-
нні бути сконцентрованими у напрямку вивчення 
потенціалу соціальних інновацій для їх упрова-
дження та вивчення ризиків, що при цьому не-
минуче виникають. Акцент на соціальній складо-
вій в розвитку організацій є сучасним «трендом», 
оскільки успіх на ринку визначається не лише 
тими показниками, які демонструють фінансову 
стійкість організації, але й тим, яким чином від-
бувається вирішення чи зниження гостроти со-
ціальних проблем в них. 
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СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация
В статье рассматриваются особенности инноваций в социальной сфере коммерческой организации. 
Проанализированы отличия технологических и социальных инноваций. Рассмотрены классифика-
ции социальных инноваций. Определены сферы применения инноваций в коммерческой организации. 
Осуществлена классификация социальных инноваций, внедряемых на предприятиях, по структурно-
функциональным разделением.
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FUNCTIONAL AND STRUCTURAL DIFFERENTIATION 
OF SOCIAL INNOVATIONS IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS

Summary
Features of innovations in the social sphere of the organization are considered in the article. The scope of 
innovation is determined. There has been determined the classification of social innovation on the struc-
tural and functional divisions.
Keywords: social innovations, social sphere of organization, directions of introduction of innovations, clas-
sification of social innovations.




