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Завадських Г. М., Тебенко В. М. Практичні аспекти становлення соціального підприємництва в Україні
Метою даної статті є висвітлення сутності та основних критеріїв, які характеризують суть соціального підприємництва, аналіз його тен-
денцій та виявлення головних проблем розвитку соціального підприємництва у процесі його становлення в Україні. Наведено історичні етапи 
розвитку соціального підприємництва в Україні. Розглянуто підходи до тлумачення сутності соціального підприємництва. Акцентовано увагу на 
інноваційній складовій соціального підприємництва. Досліджено сутність соціального підприємництва, уточнено його основні ознаки. Наведено 
ключові відмінності традиційного та соціального підприємства. Дана оцінка соціального підприємництва в умовах розвитку ринкової економіки 
України. Проаналізовано переваги, типи соціального підприємництва, організаційно-правові форми та галузева належність соціальних підпри-
ємств. Досліджено вітчизняні соціальні підприємства через критерії тривалості їхнього існування та розмірів. Проаналізовано територіальний 
розподіл підприємств за регіонами України. У процесі дослідження виявлено основні аспекти, які стримують розвиток соціального підприємництва 
на регіональному рівні. Досліджено та обґрунтовано головні проблеми розвитку та становлення соціального підприємництва в Україні. Зазначено, 
що одним із напрямів діяльності, спрямованої на підтримку зростання соціального підприємництва, є оптимізація правового середовища. Визна-
чено перспективи розвитку соціального підприємництва для домогосподарств в Україні. Наголошено на важливості популяризації соціального 
підприємництва серед населення та підвищення його обізнаності щодо цього виду діяльності. Доведено, що в сучасних умовах соціальне підпри-
ємництво є дієвим інноваційним інструментом вирішення соціальних проблем. Наведено приклади успішних соціальних підприємств в Україні.
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The article is aimed at illuminating the essence and basic criteria that characterize social entrepreneurship, analyzing its tendencies and identifying the main 
problems of social entrepreneurship development in the process of its formation in Ukraine. The historical stages of development of social entrepreneurship in 
Ukraine are provided. Approaches to interpretation of the essence of social entrepreneurship are examined. Attention is focused on the innovative component 
of social entrepreneurship. The essence of social entrepreneurship is researched, its main features are closer defined. The key differences between traditional 
and social enterprise are specified. An estimation of social entrepreneurship in the conditions of development of the market economy of Ukraine is presented. 
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enterprises were researched on the criteria for duration of their existence along with their size. The territorial distribution of enterprises by regions of Ukraine is 
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wards supporting the growth of social entrepreneurship is optimization of the legal environment. The prospects for the development of social entrepreneurship 
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of successful social enterprises in Ukraine are provided.
Keywords: social entrepreneurship, social enterprise, social problems, innovations, reinvestment of profits.
Fig.: 3. Tabl.: 2. Bibl.: 21.
Zavadskikh Hanna М. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activities, Dmytro 
Motornyi Tavria State Agrotechnological University (18 Bohdana Khmelnytskoho Ave., Melitopol, 72312, Ukraine)
E-mail: hanna.zavadskykh@tsatu.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3240-3870
Tebenko Vita М. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activities, Dmytro Motornyi 
Tavria State Agrotechnological University (18 Bohdana Khmelnytskoho Ave., Melitopol, 72312, Ukraine)
E-mail: vita.tebenko@tsatu.edu.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0459-2555



178

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	П
РО

БЛ
ЕМ

И
 П

ІД
П

РИ
ЄМ

Н
И

Ц
ТВ

А

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2020
www.business-inform.net

Загострення багатьох економічних і соціальних 
проблем (економічна криза, ведення військо-
вих дій на сході країни, проблеми внутрішньо 

переміщених осіб, соціальна напруга в суспільстві, 
бідність населення, дефіцит фінансових ресурсів 
держави) потребує пошуку та реалізації дієвого ін-
струменту їх вирішення. Одним із таких механізмів 
може стати соціальне підприємництво, яке, поєдную-
чи соціальну місію організації з ефективними бізнес-
підходами та інноваційними ідеями, спроможне ви-
рішувати нагальні суспільні проблеми, заробляти та 
робити внесок у сталий розвиток суспільства. 

Соціальне підприємництво набуло поширення 
вже в усьому світі та втілюється в соціально-еконо-
мічну сферу життя. Однак хоча концепція соціального 
підприємництва добре зарекомендувала себе в під-
приємницькій спільноті, все ж треба констатувати, що 
переваги соціального підприємництва повною мірою 
не усвідомлюються владою та суспільством нашої 
країни, а потенціал такого інноваційного виду підпри-
ємницької діяльності сприймається з недовірою.

Теоретичні, методологічні та практичні аспек-
ти, пов’язані з функціонуванням, розвитком та оцін-
кою діяльності соціальних підприємств, знайшли 
своє наукове відображення у працях багатьох іно-
земних та українських науковців. Ідейним лідером і 
засновником моделі соціального підприємництва є 
лауреат Нобелівської премії миру 2006 р. професор 
Мухаммад Юнус. У своїх працях він акцентував ува-
гу на інноваційній ролі соціального підприємництва. 
Теоретичні аспекти соціального підприємництва та 
його інноваційні можливості втілені в роботах С. Ал - 
ворда, Г. Діза, Дж. Дефорні, М. Дейч, Б. Дрейтона, В. 
Кулькова, С. Осберг, А. Передо, Ж. Сея. Серед віт-
чизняних науковців, які вивчають проблеми сучас-
ного соціального підприємництва в Україні та світо-
вий досвід, можна виділити З. Галушка, О. Кіреєва, 
А. Корнецького, Ж. Крисько, І. Мазур, А. Мокій,  
М. Наумова, І. Салій, З. Свереду, В. Сизоненка. У на-
укових працях вітчизняних та іноземних науковців 
розглядаються питання природи та сутності соціаль-
ного підприємництва, його характерні риси, форми  
і методи використання та вплив на соціально-еконо-
мічний розвиток країни та суспільний добробут.

Метою даної статті є висвітлення сутності та 
основних критеріїв, які характеризують суть соці-
ального підприємництва, аналіз його тенденцій і ви-
явлення головних проблем розвитку у процесі його 
становлення в Україні.

Дослідження механізму соціального підприєм-
ництва необхідно починати з визначення цього виду 
діяльності. Однак, незважаючи на те, що соціальне 
підприємництво як явище існує ще з початку XIX сто-
ліття, на сьогодні в літературі немає єдиного загаль-
ноприйнятого його визначення. У наукових публіка-
ціях термін «соціальне підприємництво» вперше зга-
дується ще у 1972 р. Його автором є Білл Дрейтон, за-

сновник Фонду «Ashoka» – найбільшої міжнародної 
організації, яка об’єднує лідерів соціального підпри-
ємництва з усього світу. Ідея створення організації 
полягала у видачі стипендії соціальним підприємцям, 
які, як висловився Б. Дрейтон, знають, як вирішити 
найгостріші соціальні проблеми та здатні здійснити 
задумане. На його думку, основу соціального підпри-
ємництва складає принцип «ідея плюс енергія того, 
хто здатний її втілити». Саме тому асоціація підтри-
мує не стільки ідеї соціальних проєктів, скільки лю-
дей, здатних її втілити [19].

В Україні про соціальне підприємництво загово-
рили ще на початку 2000-х рр., але, на жаль, для 
більшості українців термін «соціальне підпри-

ємництво» є новим і незрозумілим. Помилково люди 
часто плутають соціальне підприємництво із соціаль-
ною відповідальністю бізнесу. Хоча між цими дво-
ма економічними категоріями є суттєва відмінність, 
оскільки метою діяльності комерційного підприєм-
ства є отримання прибутку для розвитку та масшта-
бування бізнесу, а метою соціального підприємства 
(СП) є отримання прибутку для спрямування його на 
вирішення соціальних проблем.

Проте одразу варто зауважити, що соціальне 
та комерційне підприємництво перебирають озна-
ки одне одного: соціальні підприємці часто одержу-
ють прибуток за рахунок соціальних підприємств,  
а бізнесмени ведуть соціально відповідальний бізнес. 
Обидва види підприємництва потребують бачення 
своєї місії, ініціативності, розбудови структури та 
маркетингу [9]. Соціальне підприємництво досить 
часто ототожнюють з неприбутковими організаціями 
або з будь-якою соціально корисною діяльністю. 

За своєю суттю соціальне підприємництво ви-
значається як бізнес, покликаний розв’язувати соці-
альні та/або екологічні проблеми у громадах, причо-
му в їхньому фокусі – досягнення як економічного, 
так і соціального ефекту [4]. 

Головною місією СП є досягнення соціального 
ефекту з можливістю одержання прибутку, але це не 
виключає того, що СП може функціонувати і як не-
прибуткова організація. На відміну від звичайної бла-
годійності соціальні підприємства мають сталі біз-
нес-моделі – ефективний інструмент сталого розвит-
ку СП і вирішення актуальних суспільних проблем.

У світі СП позначають абревіатурою з трьох лі-
тер P: Profit – прибуток (бізнес), People – люди (со-
ціум), Planet – планета (довкілля), що розкриває сут-
ність цього специфічного виду підприємства, діяль-
ність якого спрямована на створення соціальної цін-
ності. Міжнародний і вітчизняний досвід свідчить, 
що у розв’язанні соціальних проблем немає кращої 
альтернативи, ніж підприємницькі підходи, оскіль-
ки такий вид бізнесу має подвійний ефект: прибуток 
підвищує якість життя людей і забезпечує життєз-
датність організацій через зменшення їхньої потреби  
в постійній фінансовій допомозі [4].
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Різні тлумачення сутності поняття «соціальне 
підприємництво», які присутні в наукових працях 
дослідників механізму соціального підприємництва, 
наведено в табл. 1.

Узагальнення результатів дослідження сутності 
соціального підприємництва зарубіжними та 
вітчизняними науковцями дозволило виокре-

мити та уточнити такі його специфічні риси: це якіс-
но новий підхід до вирішення соціальних проблем, 
пріоритетність соціальної мети, фінансова самостій-
ність, реінвестування прибутку в розвиток СП, упро-
вадження інновацій, розширення та масштабованість 
підприємства.

Серед найбільш ефективних результатів упро-
вадження соціального підприємництва визначають:
 збільшення соціального капіталу;
 зменшення рівня безробіття;
 створення додаткових робочих місць;
 підвищення рівня та якості життя населення;
 розвиток тієї сфери діяльності, в якій певна 

соціальна група може займатися ефективною 
економічною діяльністю відповідно зі своїми 
психічними особливостями та психологічни-
ми характеристиками;

 вирішення актуальних екологічних проблем 
чи покращення екологічного стану території 
[12]. 

Отже, соціальне підприємництво являє собою 
інноваційний механізм, що поєднує соціаль-
ну місію з комерційним (підприємницьким) 

підходом і поступово змінює суспільство.
Наша країна тільки відкриває для себе такий 

особливий вид бізнесу, як соціальне підприємництво, 
хоча перші його прояви відбувалися в Україні ще у XX 
столітті. Успішним соціальним підприємцем, який ге-
нерував і реалізовував прогресивні ідеї, спрямовані 
на вирішення гострих соціальних проблем, був глава 
Української греко-католицької церкви митрополит 
Андрей Шептицький. Саме він розвинув народну бан-
ківську систему в Галичині, заснував кооперативні лі-
цеї, спеціалізовані гімназії для дітей-сиріт, вкладав ко-
шти в будівництво заводів і фабрик у Західній Україні.

За активної міжнародної підтримки міжнарод-
них організацій концепція соціального підприємни-
цтва в Україні почала набирати популярність на по-
чатку 2000-х років. У 2004 р. словосполучення «соці-
альне підприємництво» увійшло до українського лек-
сикону після проведення серії тренінгів з експертами 
США щодо створення соціальних підприємств гро-
мадськими організаціями. За період з 2004 по 2007 рр.  
програмою UCAN було підтримано грантами 28 про-
єктів створення соціальних підприємств на території 
Україні.

У 2010 р. за ініціативи Британської Ради в Украї ні 
був створений Консорціум «Сприяння розвитку соці-
ального підприємництва в Україні», до якого увійшли 

Таблиця 1

Визначення сутності соціального підприємництва

Науковці, дослідники / Джерело Змістовна характеристика понять «соціальне підприємництво»

М. Юнус, А. Жолі [16]

Будь-яка інноваційна ініціатива, яка має на меті допомогу людям, «ідейно-керова-
ний бізнес» (cause-driven business), при цьому прямі переваги від діяльності даної 
структури отримує суспільство, а власник соціального бізнесу переважно отри-
мує нематеріальну вигоду

Б. Дрейтон (Ashoka) [19]
Це процес створення нових підприємств, який веде до соціальних покращень, 
створює підприємницьку та суспільну цінність

А. Макміллан, Дж. Робінсон [11] 
Діяльність, орієнтована на досягнення не лише соціальних, але й комерційних 
результатів. За такого підходу соціальне підприємництво – це вужча сфера діяль-
ності, яка передбачає наявність бізнес-складової

Г. Морт, А. Фоулер, Е. Шоу [3] Діяльність, яка в кінцевому результаті передбачає досягнення соціальної мети

 Е. Нобоа, Х. Стівенсон, Г. Діз [4; 17]
Підкреслюється інноваційну складову підприємницької діяльності та використан-
ня інноваційних підходів до вирішення соціальних проблем 

Й. Шумпетер, П. Друкер [18] 
Традиційне підприємництво, націлене на отримання прибутку, та благодійна ді-
яльність, покликана вирішувати соціальні проблеми суспільства та сприяти появі 
позитивних соціальних зрушень 

Дж. Мейр, І. Марті [20]
Процес створення вартості шляхом поєднання ресурсів по-новому; такі комбінації 
ресурсів передбачені для створення соціальної цінності, стимулюючи соціальні 
зміни чи задоволення соціальних потреб 

З. Свереда [8]
Один із видів бізнесу, коли соціальні підприємці мають на меті розв’язання нагаль-
них соціальних проблем через мобілізацію ідей, можливостей і ресурсів, потрібних 
для соціальних перетворень, економічного та громадського розвитку загалом
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Фонд «Східна Європа», Міжнародний фонд «Відро-
дження», комерційний банк «Ерсте Банк» та міжна-
родна аудиторська компанія «PWC». Фонд «Східна 
Європа» надав гранти на створення двох центрів со-
ціального підприємництва в Донецькій та Львівській 
областях з метою надання методологічної та інфор-
маційної підтримки громадянам, зацікавленим у запо-
чаткуванні чи розвитку соціальних підприємств. 

У 2013 р. відбувся І Всеукраїнський Форум соці-
альних підприємців, організатором якого був 
Всеукраїнський ресурсний центр розвитку со-

ціального підприємництва «Соціальні ініціативи». На 
цьому заході було презентовано кращий міжнародний 
і вітчизняний досвід і ресурси для започаткування та 
розвитку соціального бізнесу. Того ж року було ство-
рено ресурсні центри підтримки та популяризації со-
ціального підприємництва в Києві та Донецьку. Пер-
ша спроба зібрати та систематизувати інформацію 
щодо соціальних підприємств України завершилася 
виданням збірки «Каталог соціальних підприємств 
України 2013 року», до якого увійшла інформація про 
41 соціальне підприємство різних галузей та організа-
ційно-правових форм з різних регіонів України. Тоді 
ж в Україні було запущено інформаційний майданчик 
про соціальне підприємництво – портал «Соціальне 
підприємництво в Україні» (www.socialbusiness.in.ua). 
Того ж року народний депутат Верховної Ради Украї-
ни О. Б. Фельдман підготував і подав на розгляд за-
конопроєкт № 2508 «Про соціальні підприємства» [7]. 
Це була перша спроба законодавчого регулювання 
соціального підприємництва. На жаль, документ був 
відхилений після розгляду Комітетом Верховної Ради 
з питань економічної політики.

У 2014 р. вийшла у світ перша велика україно-
мовна публікація із соціального підприємництва – 
«Зміни творить кожен із нас: соціальне підприємни-
цтво та стратегічна філантропія», автором якої є Ка-
терина Смаглій. Ця книга була видана за підтримки 
Фонду сприяння демократії при Посольстві США в 
Україні та Програми імені Фулбрайта в Україні.

З 2015 р. соціальне підприємництво в Україні 
стало розвиватися більш активно, що зумовлено вій-
ськовим конфліктом на сході нашої країни та погір-
шенням соціально-економічної ситуації. Загрози та 
виклики українського суспільства, а саме: військові 
дії, проблеми внутрішньо переміщених осіб, еконо-
мічна криза та соціальна напруга в суспільстві сприя-
ли активізації соціальних ініціатив. З 2015 р. в Украї-
ні почала діяти Програма соціального інвестування  
в Western NIS Enterprise Fund, яка успішно надає до-
ступні кредити (5–10% річних) за Програмою соці-
ального інвестування.

16 листопада 2016 р. у Києві відбувся II Всеукраїн-
ський Форум соціальних підприємців, який зібрав 
уже близько 300 учасників. Цей захід був організова-
ний громадською організацією «Молодіжний центр  

з проблем трансформації соціальної сфери «СОЦІУМ-
ХХІ» за фінансової підтримки Western NIS Enterprise 
Fund і коштів Федерального міністерства економіч-
ного співробітництва та розвитку Німеччини. Того 
ж року у Львівській бізнес-школі Українського като-
лицького університету вперше був проведений курс 
«Соціальне підприємництво» і як вибірковий був 
запроваджений у бакалаврській програмі Школи со-
ціальної роботи Національного університету «Києво- 
Могилянська Академія». Але участь у дослідженні 
«Соціальне підприємництво в Україні», що проводи-
лося у 2016 р. Школою соціальної роботи Національ-
ного університету «Києво-Могилянська академія» за 
підтримки Pact Int. і Western NIS Enterprise Fund, взя-
ли лише 73 соціальних підприємства [10].

Міжнародні організації, які працюють в 
Україні, популяризують соціальне підпри-
ємництво через проведення тренінгів, 

стажувань, видання матеріалів і грантову підтрим-
ку. Такими є програма UCAN за підтримки USAID, 
Британська Рада в Україні, Міжнародний фонд «Від-
родження», Німецький Дитячий Фонд (Child Fund 
Deutschland), Програма розвитку ООН, Міжнародна 
організація з міграції та багато інших. 

У 2017 р. побачив світ другий Каталог соціаль-
них підприємств України, виданий у рамках проєкту 
«Соціальні підприємства в Україні», у якому зібрано, 
систематизовано та представлено в алфавітному по-
рядку інформацію про 150 соціальних підприємств 
України. (Нагадаємо, що в першому Каталозі була 
інформація лише про 41 соціальне підприємство.) 
Втім, керівник Програми соціального інвестування 
WNISEF Василь Назарук наголошує, що кількість со-
ціальних підприємств, зібрана в новому каталозі, не 
відображає реальної картини українського соціаль-
ного підприємництва, з огляду на відсутність такої 
форми господарської діяльності в законодавстві, су-
перечливі критерії у визначенні «соціальності» біз-
несу та навіть неможливість донесення інформації 
до всіх соціальних підприємств чи їхнє небажання 
оприлюднювати інформацію про себе [5]. Проте де-
які експерти вважають, що їх кількість значно біль-
ша і може сягати майже 1000 підприємств. Така різ-
ниця в підрахунках пояснюється тим, що не всі під-
приємства були внесені до каталогу або не всі вони 
відповідали вимогам внесення до нього (наприклад, 
прозора звітність або публікація річних звітів). Того 
ж року було відкрито реєстрацію на безкоштовний 
масовий онлайн-курс «Соціальне підприємництво» 
від громадського проєкту відкритих онлайн-кур-
сів “Prometheus”, створений стипендіатом програми  
ім. Фулбрайта в Університеті ДеПоля (Чикаго) Арте-
мом Корнецьким [6].

У березні 2018 р. в Україні стартував проєкт із 
розвитку соціального бізнесу «Соціальне підприєм-
ництво: досягнення соціальних змін за ініціативою 
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«знизу» на період до вересня 2020 р. Метою такого 
проєкту є професійне зростання соціальних підпри-
ємців, формування законодавчого забезпечення такої 
діяльності.

У межах проєкту реалізуються новітні форми 
активізації соціального бізнес-середовища: форму-
ються банки та гаражі ідей, проводяться хакатони, 
молодіжні табори, конференції, обміни досвідом 
тощо [14]. Дослідження територіального розподілу 
соціальних підприємств, інформація про які наведе-
на в Каталозі соціальних підприємств України за під-
сумками 2016–2017 рр., свідчить про те, що найбіль-
ша їх кількість припадає на Київську (39 СП), Львів-
ську (14 СП), Донецьку (13 СП), Чернівецьку (9 СП) і 
Полтавську області (8 СП). Згідно з даними Каталогу 
соціальних підприємств немає лише в Рівненській об-
ласті (рис. 1). 

Але часто соціальні підприємства не обмеж-
уються лише однією галуззю, а працюють як багато-
профільні чи комбіновані підприємства [5; 21].

У світі зростає визнання соціального підпри-
ємництва як бізнес-моделі, що може підтримати еко-
номічне зростання та соціальний прогрес. Одним із 
напрямів діяльності, спрямованої на підтримку зрос-
тання соціального підприємництва, є оптимізація 
правового середовища. 16 європейських країн, серед 
яких Болгарія, Італія, Литва, Словаччина, Фінляндія, 
мають певні правові форми, які визнають, визнача-
ють і регулюють діяльність соціальних підприємств. 
Проте відповідно до звітів, наданих експертами,  
у державному законодавстві лише чотирьох із них є 
правова форма, створена цілеспрямовано саме для 
СП, – так звана форма соціального підприємства 
(Social Enterprise Form) [9].
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Рис. 1. Розташування соціальних підприємств по регіонах України [5]

Вибір галузі залежить від вимог часу та розвитку 
бізнес-середовища. З проведенням децентралі-
зації в місцевих територіальних громадах ви-

никає необхідність придбання соціальних послуг [1].
Згідно з Каталогом соціальних підприємств у 

2017 р. найбільш поширеними за галузевою належ-
ністю сферами діяльності в Україні були: 
 реабілітація вразливих категорій населення 

(18%);
 сільськогосподарське виробництво та збут 

(15%);
 продаж товарів (благодійні крамниці, онлайн-

продажі, хенд-мейд) (14%);
 харчова промисловість та заклади громад-

ського харчування (12%);
 швейне виробництво (8%);
 освітні послуги (7%);
 екологія (4%);
 охорона здоров’я (4%);
 туризм і відпочинок («зелений туризм») (3%);
 інші галузі (15%). 

В Україні поки що немає законодавчо закріплено-
го визначення поняття соціального підприємництва. 
Відповідно, вони можуть набувати різних організацій-
но-правових форм діяльності економічних суб’єктів: 
ФОП, ГО, ПП, БО, ТОВ, СОК, ФГ. Найбільш пошире-
ними організаційно-правовими формами соціальних 
підприємств в Україні є ГО, ФОП і ПП (рис. 2). 

 

БО
2%

ТОВ
12%

СОК
10%

ГО
35%

ФОП
26%

ПП
15%

Рис. 2. Види соціальних підприємств  
за організаційно-правовою формою, % 

Джерело: побудовано за [5].
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За тривалістю діяльності соціальні підприєм-
ства розподіляються nfrим чином: від 1 до 3 років 
(48%), 4–9 років (29%), понад 10 років (23%). За кіль-
кістю працюючих переважно – це малі підприємства 
до 5 осіб (56%), 6–10 осіб (19%), 11–50 осіб (16%), по-
над 50 осіб (9%) [5]. 

Місія більшості СП належить до соціальної 
сфери: працевлаштування соціально враз-
ливих груп населення; розбудова сприят-

ливого середовища для розвитку місцевих громад; 
формування здорового способу життя; вирішення 
актуальних екологічних проблем чи покращення еко-
логічного стану території. Соціальне підприємство 
намагається бути комерційно успішним, екологічно 
чутливим і створювати суспільне багатство. Успіх со-
ціального підприємства вимірюється Потрійним Ре-
зультатом Діяльності [15].

Рис. 3 наочно ілюструє, що нині в Україні ви-
користовується обмежена кількість джерел фінансу-
вання соціальних підприємств. Основним джерелом 
фінансування більшості соціальних підприємств є 
кошти від власної комерційної діяльності.

що інвесторами стали 100 соціально активних людей, 
що об’єдналися заради розвитку м. Івано-Франківськ. 
Команда «Urban Space 100» провела результативний 
фандрейзинг і змогла переконати людей у тому, що 
проєкт вартий уваги. Ресторан працює та генерує 
прибуток, який направляється на реалізацію міських 
проєктів. З 2015 р. Urban Space успішно профінансу-
вав 38 соціальних проєктів, ще 11 проєктів – на стадії 
реалізації. Також даний проєкт ілюструє збалансова-
не поєднання всіх необхідних елементів соціального 
підприємництва, а саме: комерційна діяльність, со-
ціальні цілі та демократичний спосіб розподілу та 
управління прибутками підприємства [11].

Як бачимо, соціальне підприємництво може на-
бувати найрізноманітніших форм та охоплювати різ-
ні сфери діяльності. Однак усі соціальні підприємства 
мають чітку соціальну мету, на яку спрямовують зна-
чну частину своїх прибутків. Проведений нами ана-
ліз показав, що в Україні соціальне підприємництво 
набуває все більшої популярності як ефективний 
механізм і тренд сучасного розвитку української еко-
номіки. Соціальне підприємництво в Україні стрімко 
розвивається, про що свідчить збільшення кількості 

0 10 20 30 40 50 60

Інші джерела

Кредити

Спонсорські внески

Гранти

Від власної
комерційної діяльності

Рис. 3. Джерела фінансування соціальних підприємств [5]

Українські соціальні підприємці мають обмеже-
ний доступ до кредитування, інвестування та коштів 
приватних компаній. Кредитні ресурси для фінансу-
вання власного підприємства використовують лише 
17% соціальних підприємців. До «інших» джерел фі-
нансування відносять дотації державних органів, бла-
годійні внески, фандрейзинг-кошти за програмами 
КСВ, власні кошти. Сьогодні однією з можливостей 
профінансувати соціальні проєкти є фандрейзинг –  
робота із залучення коштів громадян, бізнес-струк-
тур або держави в некомерційний сектор, у тому чис-
лі на благодійність та СП [13]. 

«Urban Space 100» – це приклад успішного соці-
ального підприємства, що стало таким за допомогою 
фандрейзингу. Це ресторан, унікальність якого в тому, 

соціальних підприємств. Однак ця специфічна галузь 
підприємництва не може повною мірою розвиватися 
через низку неврегульованих правових та економіч-
них питань. 

Приклади успішно функціонуючих в Україні со-
ціальних підприємств та опис їх характеристик наве-
дено в табл. 2.

Соціальне підприємництво засновується на со-
ціальному капіталі громадських організацій 
і стає особливо дієвим у контексті місцевої 

громади. Такий інноваційний інститут розвитку по-
кликаний задовольнити ті потреби членів громади, 
які державний сектор не може задовольнити, а при-
ватний ігнорує [2].
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Таблиця 2

Характеристика соціальних підприємств України [5]

СП, час, місце заснування Характеристика

Громадська організація «Об’єднання пересе-
ленців України в м. Кам’янець-Подільський», 
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 
2015 р.

ГО. Культурно-соціальний центр для вразливих верств населення пе-
редбачає роботу з такими категоріями населення, як сім’ї учасників 
АТО, ВПО, багатодітні сім’ї, одинокі матері, школярі та студенти, люди 
похилого віку.  
Місія – допомогти зняти соціальну напругу в громаді та розкрити по-
тенціал тих людей, на яких державна система звертає мало уваги 

Кінний клуб «Айвенго», м. Одеса, 2015 р.

ПП. Надання уроків і занять з іпотерапії та верхової їзди.  
Місія – надання для життя людини позитивних емоцій, навчання 
формуванню більш гармонійних та екологічних відносин з живою 
природою та світом

Кондитерська «Добра Цукерня», с. Чайки,  
Київська обл., 2016 р.

ФОП. Кондитерська, в якій працюють як здорові люди, так і люди  
з частковою чи повною втратою слуху.  
Місія – надати можливість людям з інвалідністю навчитись кондитер-
ській майстерності, а талановитому кондитеру проявити себе у своїй 
роботі, навчаючи інших фінансової незалежності

Навчальний центр іноземних мов «COOL 
English», м. Бердянськ, Запорізька обл., 2006 р.

ФОП. Працевлаштування соціально вразливих груп населення,  
генерування прибутку для фінансування окремих видів послуг.  
Місія – підвищення конкурентоспроможності на ринку праці; підго-
товка до успішного проходження атестації з володіння англійською 
мовою відповідно до міжнародних стандартів

Приватне підприємство «Селиська сироварня», 
с. Нижнє Селище, Закарпатська обл., 2002 р.

ПП. Покращення здоров’я нації, через вживання еко-продукції.  
Створення нових робочих місць у сільській місцевості, працевлашту-
вання інвалідів.  
Місія – підтримка населення, що вирощує корів у Карпатах, підви-
щення рівня життя місцевого населення, відродження традицій  
сироваріння на Закарпатті

Приватне підприємство «Сімейний добробут», 
смт Нижні Сірогози, Херсонська обл., 2016 р.

ФОП. Соціальне підприємство – швейний цех, що виготовляє постіль-
ну білизну, подушки та ковдри, дитячий одяг, національний україн-
ський одяг.  
Місія – покращення якості життя віддалених сільських регіонів  
Херсонщини через створення нових робочих місць для жінок,  
внутрішньо переміщених осіб, сільської молоді

Бар’єром, що стримує розвиток соціального під-
приємництва в Україні, є відсутність чіткої законодав-
чої бази, яка б визнавала, визначала та регулювала ді-
яльність СП. Необхідно прийняти закон про соціаль-
не підприємництво, який би чітко визначав критерії 
цієї специфічної форми діяльності та регламентував 
правовий механізм державної підтримки соціальних 
підприємців. Ключовою проблемою є нестача фінан-
сових коштів для започаткування та розвитку соці-
ального підприємства. Хоча останнім часом зацікав-
леність вітчизняних інвесторів, компаній – донорів та 
благодійних інституцій, зацікавлених в інвестуванні 
соціальних підприємств в Україні зростає, на жаль, 
більшою мірою створення вітчизняних СП фінансу-
ється за рахунок іноземних фондів та організацій. Пе-
решкодою для розвитку соціального підприємництва 
є необізнаність громадян щодо сутності, механізму та 
перспектив цього виду підприємницької діяльності. 
Популяризація ідей та успішних практик соціального 
підприємництва створить передумови для розвитку 
цього сектора підприємництва в нашій країні.

ВИСНОВКИ
Соціальне підприємництво – це новий іннова-

ційний інструмент бізнесу в Україні, який дозволяє 
вирішувати актуальні соціальні проблеми, поєдную-
чи комерційний і соціальний бізнес-підходи. Цей сек-
тор підприємництва має гарні перспективи розвитку 
при умові усунення певних перешкод і стримуючих 
факторів. Формування нормативно-правової бази, 
що регулює механізм соціального підприємництва  
в Україні, створення спеціальних програм кредитно-
го та позикового забезпечення для започаткування 
подальшого розвитку та масштабування соціально-
го підприємства, а також його популяризація задля 
зростання обізнаності громадян – основні завдання, 
виконання яких значно прискорить розвиток соці-
ального підприємництва в Україні.                 
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