
Гранти на персональні проєкти у сфері 
соціального підприємництва House of Europe 
 

 

Проект «Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництва у сільській 

місцевості на Волині» фінансується за підтримки House of Europe 

 

 

Менеджер проекту: д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Луцького національного технічного 

університету Наталія Вавдіюк. 

 

Партнери проєкту: Університет Нортумбрії, Великобританія  

Ментори курсу: 

   

PhD Майкл Прайс, експерт у соціальному підприємництві та функціонуванні неприбуткових  

організацій. Він також є засновником інвестиційного кооперативу Investage. 



  

PhD Євген Баранченко, експерт з формування кооперативної бізнес-моделі та її ефективного 

функціонування в сільському господарстві у Великобританії. 

  

PhD Паоло Герлі, експерт з діджиталізації підприємництва та впровадження інновацій у сільській 

місцевості. 

Запрошені лектори - соціальні підприємці з Великобританії: 

  

PhD Річард Адамс, лідерів соціального підприємництва у Великобританії, отримував нагороди від 

Британської Імперії за вагомі внески у сферу соціально-відповідального бізнесу, а також отримав 

нагороду Соціального Підприємця. 

 



  

Філ Уеллс – колишній генеральний директор Фундації Fairtrade, керуючий фундацією протягом перших 

9 років її постійного зростання, консультант Фундації Business in the Community для компаній-членів, 

щодо розвитку та реалізації стратегій корпоративної соціальної відповідальності.   

  

Карен Лоутроп та Найджел Лоутроп – подружжя соціальних підприємців у Вуликобританії, що 

перетворили занедбаний ліс [Hill Holt Wood] на місце для молодих людей, щоб набути нових навичок 

та відкрити можливості. Hill Holt (https://www.hillholtwood.co.uk) – одне з найунікальніших соціальних 

підприємств Великобританії – ініціатива, що забезпечує навчання та роботу молодих людей, що 

перебувають у несприятливому середовищі і стані.  

 

Кейт Велч – генеральний директор та фасилітатор соціального підприємства Acumеn 

(https://www.socialenterpriseacumen.co.uk), що займається інтересами громад та надає підтримку та 

поради існуючим соціальним підприємцям, які прагнуть розвинути свою концепцію чи розвинути свій 

бізнес. Вона прагне створити екосистему, в якій соціальні підприємці можуть розвиватися в Північно-

Східній Англії та в усьому світі.  

Кріс Карр – член Управління соціальним підприємством B4RN (https://b4rn.org.uk/), яке є 

неприбутковим провайдером інформаційно-комунікаційних технологій в сільській місцевості.  

Пітер Хірн – директор соціального підприємства B4RN (https://b4rn.org.uk/), інвестор та розробник 

B4RN проєкту. Більше 30 років Пітер приймає участь у волонтерських соціальних ініціативах.  

https://www.hillholtwood.co.uk/
https://www.socialenterpriseacumen.co.uk/
https://b4rn.org.uk/
https://b4rn.org.uk/


Основна мета проекту проведення курсу для підприємців, які хотіли б відкрити соціальне 

підприємство та розвинути навички лідерських компетенцій. 

Курс для підприємців, які хотіли б відкрити соціальне підприємство та розвинути навички 

лідерських компетенцій: «Розвиток соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині» 

Де проходитиме навчання: вул. Львівська, 75, Луцький національний технічний університет, м. 

Луцьк 

 

Програма курсу «Розвиток соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині» 

18-21 травня 2021 року. Модуль 1: Концепт соціального підприємництва у сільській місцевості. 

Сутність соціального підприємництва. Можливості заснування соціальних підприємств у сільській 

місцевості. Нетворкінг та інновації. Інноваційні практики заснування соціальних підприємств. Приклади 

використанням міжгалузевої співпраці соціальних підприємців у Великобританії. 

14-17 червня 2021 року. Модуль 2: Підприємницька ідентичність, локальність та маркетинг. 

Ідентичність і розвиток соціального підприємництва у сільській місцевості. Підприємницька 

ідентичність: існуюча та бажана, як розвинути. Моральні імперативи.  Визначення цілей та 

довгострокової орієнтованості. Міжнародний маркетинг. 

12-15 липня 2021 року. Модуль 3: Підприємницьке лідерство та діджиталізація 

Індивідуальне та командне лідерство. Стилі керівництва. Етичне лідерство. Автономія та кооперація в 

підприємництві. Соціальна ідентичність підприємництва.  Воркшопи з діджиталізації дадуть змогу 

учасникам зрозуміти технологічні та організаційні аспекти ведення електронної комерції та оцінити 

пов'язані із цим загрози та можливості. 

7-8 вересня 2021 року. Проведення пітчингу ідей соціального підприємництва 

Учасникам буде запропоновано представити свої проєкти соціального підприємництва менторам та 

запрошеним представникам громад та влади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


