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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА, БІЗНЕСУ ТА ДЕРЖАВИ

RESEARCH OF THE ADVANTAGES OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT FOR SOCIETY, BUSINESS AND STATE 

АНОТАЦІЯ
У статті сформульовано авторське визначення поняття 

«соціальне підприємництво» з урахуванням його основополож-
них принципів: самоокупності, реінвестування прибутку, інно-
ваційних підходів до організації, тиражованості і масштабова-
ності. Розкрито переваги розвитку соціального підприємництва 
в Україні з позиції ключових стейкхолдерів – суспільства, біз-
несу та держави, а саме: створення нових робочих місць та 
активізація самозайнятості громадян із груп ризику; вирішення 
проблем місцевих громад без залучення бюджетних коштів; 
задоволення запиту сучасних споживачів на соціально відпові-
дальну поведінку бізнесу, у тому числі з урахуванням прогноз-
ної ситуації після пандемії COVID-19; популяризація здорового 
способу життя; підвищення рівня екологічної свідомості україн-
ців; забезпечення функціонування низки важливих соціальних 
послуг; розширення інфраструктури соціального інвестування. 
Кожна із зазначених переваг обґрунтована даними актуальних 
експертних досліджень та/або успішними кейсами соціальних 
підприємств в Україні, а також містить самостійні авторські ар-
гументи, розмірковування та висновки.   

Ключові слова: соціальне підприємництво, соціальне під-
приємство, соціальний підприємець, бізнес-модель, самозай-
нятість, місцеві громади.

АННОТАЦИЯ
В статье сформулировано авторское определение понятия 

«социальное предпринимательство» с учетом его основных 
принципов: самоокупаемости, реинвестирования прибыли, 
инновационных подходов к организации, тиражированности и 
масштабируемости. Раскрыты преимущества развития соци-
ального предпринимательства в Украине с позиции всех клю-
чевых стейкхолдеров – общества, бизнеса и государства, а 
именно: создание новых рабочих мест и активизация само-
занятости граждан из групп риска; решение проблем местных 
общин без привлечения бюджетных средств; удовлетворение 
запроса современных потребителей на социально ответствен-
ное поведение бизнеса, в том числе с учетом прогноза ситу-
ации после пандемии COVID-19; популяризация здорового 
образа жизни; повышение уровня экологического сознания 
украинцев; обеспечение функционирования ряда важных со-
циальных услуг; расширение инфраструктуры социального 
инвестирования. Каждое из указанных преимуществ обосно-
вано данными актуальных экспертных исследований и/или 
успешными кейсами социальных предприятий в Украине, а 

также содержит самостоятельные авторские аргументы, рас-
суждения и выводы.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, со-
циальное предприятие, социальный предприниматель, биз-
нес-модель, самозанятость, местные сообщества.

ANNOTATION
The scientific article formulates the author’s definition of the 

concept of «social entrepreneurship» including its basic principles: 
self-sufficiency, reinvestment of profits, innovative approaches to 
the organization, replication and scalability. The statistics of au-
thoritative sources on the scale of social enterprises in the Euro-
pean Union are analyzed and found that their number in Ukraine 
is hundreds of times lower, although over the past six years there 
has been a significant increase caused by the war in the east and, 
consequently, the emergence of a new categories of vulnerable 
groups – internally displaced persons and the accompanying so-
cio-economic crisis. Along with the growth of existing social unrest, 
this gave impetus to a new round of development of social entre-
preneurship in Ukraine, which actualizes the chosen topic of re-
search by the authors. Therefore, it reveals its advantages from the 
standpoint of key stakeholders – society, business and the state, 
namely: job creation and activation of self-employment of citizens at 
risk, including from the standpoint of benefits of Ukrainian tax legi- 
slation and participation of internally displaced persons in interna-
tional programs to support self-employment; solving the problems 
of local communities as a stakeholder who receives the most bene- 
fits from cooperation with social entrepreneurs, without attracting 
budget funds; meeting the demand of modern consumers for so-
cially responsible business behavior, including taking into account 
the greedy situation after the COVID-19 pandemic; promotion of a 
healthy lifestyle, especially among Ukrainian youth of the Z-gene- 
ration; raising the level of environmental awareness of Ukrainians; 
ensuring the functioning of a number of important social services 
that should be provided by the state, but due to lack of funding 
and human resources are practically not provided; expanding the 
social investment infrastructure through tools such as accelerators, 
incubators and impact hubs. Each of these advantages is justified 
by the data of current expert research and / or successful cases 
of social enterprises in Ukraine, and also contains independent  
author’s arguments, reflections and conclusions.

Key words: social entrepreneurship, social enterprise, so-
cial entrepreneur, business model, self-employment, local com- 
munities. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Взаємодія державних ор-
ганів влади, представників бізнесу та громади 
можлива у форматі соціального підприємни-
цтва – соціоекономічного інституту, що зародив-
ся в Україні нещодавно і за світовим сценарієм в 
тих сферах суспільної проблематики, де держава 
неспроможна, а приватний бізнес не виявляє ба-
жання працювати, зважаючи на відсутність до-
статніх фінансових ресурсів у першої та ризико-
вість і примарний фінансовий зиск – для другого.  
Проте світовий досвід соціального підприємни-
цтва свідчить, що соціальна місія у поєднанні з 
удалою бізнес-моделлю дає змогу отримати зна-
чні результати, адже сумарний внесок соціаль-
них підприємств в економіку деяких європей-
ських країн у рази перевищує розмір державного 
бюджету України, а створені робочі місця спри-
яють подоланню безробіття в глобальних масш-
табах. І хоча соціальне підприємництво в нашій 
державі досі не отримало законодавчо-правової 
ідентифікації, а наукова спільнота не зійшлася 
в єдиній думці і різнобічно трактує його змістов-
ні аспекти, феномен цього явища, що перебуває 
на стику економіки і соціальної системи, посту-
пово інтегрується в суспільне життя і бізнесову 
практику. Позитивні здобутки бізнес-проєктів із 
соціальною метою в Україні доводять перспек-
тивність цієї ніші для прикладання підприєм-
ницьких зусиль і мають бути переосмислені, аби 
зрозуміти, в яких напрямах рухатися далі й як 
досягти синергії у взаємодії всіх учасників про-
цесу розвитку соціального підприємництва за-
для його прискорення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Автори 
статті спираються на напрацювання вітчизня-
них учених – К.О. Кокотя, А.О. Корнецького, 
А.А. Свинчука, В.В. Смаль, В.В. Смачило та 
ін. [1–5], які висвітлюють широкий спектр те-
оретико-прикладних питань щодо соціального 
підприємництва та механізмів функціонуван-
ня різноманітних бізнес-моделей соціальних 
підприємств, а також на експертну аналітику 
їхньої діяльності [6–8] із проєктів співпраці 
виконавчих органів влади і представників не-
комерційного сектору в Україні за фінансуван-
ня ЄС та уряду Канади. Водночас нові виклики 
перед суспільством породжують нові суспільні 
проблеми та можливості їх подолання інстру-
ментами соціального підприємництва, на ви-
вчення й узагальнення яких націлені подальші 
наукові дослідження.  

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є обґрунтування переваг 
розвитку інституту соціального підприємництва 
для всіх зацікавлених сторін з урахуванням ві-
тчизняних реалій і прикладів успішно діючих 
соціальних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-

вих результатів. На багатогранність поняття 
соціального підприємництва вказує наявність 
безлічі варіантів його трактувань, зокрема як 
«підприємницької діяльності, спрямованої на 
позитивні інноваційні зміни у суспільстві: 
пом’якшення або вирішення соціальних про-
блем за рахунок доходів, отриманих від влас-
ної діяльності» [6, с. 7] або «діяльності під-
приємств чи організацій, які функціонують із 
метою отримання прибутку і його спрямування 
на виконання соціальної місії в контексті ви-
рішення суспільних проблем або ж працюють 
у сфері неприбуткової діяльності, спрямованої 
на досягнення соціального ефекту» [8, с. 6]. 
У першому визначенні зроблено акцент на ба-
зових принципах соціального підприємництва: 
самоокупності, реінвестування прибутку та ін-
новаційних підходах. У другому принцип ін-
новаційності відсутній, проте передбачається 
можливість його існування у неприбутковому 
статусі, адже 25% українських соціальних під-
приємств, що публікують свої звіти, працюють 
як неприбуткові організації [8, с. 14], яким 
чинним законодавством не забороняється за-
йматися підприємницькою діяльністю та ви-
користовувати отриманий дохід на покриття 
операційних витрат і реалізацію статутних со-
ціальних цілей. Також варто згадати про інші 
принципові положення соціального підприєм-
ництва, як то тиражованість і масштабованість 
(виділяються в роботах [4, с. 18; 9] і означа-
ють можливість оперативно відтворювати со-
ціальні бізнес-моделі в різних географічних і 
соціальних умовах (тиражованість) та здатність 
кількісно зростати (масштабованість)), завдяки 
яким гострі соціальні проблеми вирішуються 
не точково і локально, як, припустимо, благо-
дійністю, а комплексно, з прицілом на довго-
строкові позитивні зміни в суспільстві загалом.

В авторській інтерпретації соціальне підпри-
ємництво розглядається як підприємницька ді-
яльність з офіційно задекларованою соціальною 
місією, на реалізацію якої, часто в інноваційний 
спосіб, повністю або частково спрямовується 
прибуток соціальних підприємств (організацій) 
і яка може тиражуватися та масштабуватися, 
аби позитивні наслідки суспільних перетворень 
були більш відчутними.  

Соціальне підприємництво як бізнес-тренд 
щороку набирає обертів. За інформацією Євро-
пейської Комісії, у країнах – членах ЄС функ-
ціонує близько 2 млн соціальних підприємств 
(це майже 10% сукупного бізнесу в регіоні), що 
стали сферою прикладання праці для 11 млн 
людей, або 6% зайнятого там населення [10]. 
Результати статистичних досліджень зі зві-
ту «Соціальні підприємства та їх екосистеми 
в Європі» (2020 р.) дають змогу визначити 
трійку країн, що займають лідируючі позиції 
у цій сфері [11, с. 21–22]: в Італії зареєстро-
вано 102 461 соціальне підприємство (частка 
зайнятого населення країни – 1,5%), у Фран-
ції – 96 603, а в Бельгії – 18 004 підприємства, 
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де працевлаштовано відповідно 1,77% і 5,02% 
населення. 

Стосовно кількості представників соціально-
го підприємництва в Україні, то через відсут-
ність реальних механізмів їх офіційного обліку 
цифри суттєво різняться: у каталозі соціальних 
підприємств їх 150 [12, с. 4], за даними ОБСЄ – 
понад 1 000 одиниць [7, с. 8]. Учасники проєк-
ту «EU4Youth – Розкриття потенціалу молодих 
соціальних підприємців в Молдові та Україні» 
відзначають, що зріст кількості вітчизняних со-
ціальних підприємств за 2015–2020 рр. унаслі-
док подій на Сході країни, анексії Криму, по-
яви нових категорій  уразливих груп населення 
та економічної стагнації був прогресуючим і 
становив 82% [8, с. 8]. З’явилися додаткові со-
ціальні проблеми на тлі хронічних суспільних 
негараздів, які не зникли, а лише примножили-
ся. Альтернативним способом їх часткового ви-
рішення на місцевому і національному рівнях 
стало соціальне підприємництво. Очевидні пе-
реваги його розвитку, що отримає суспільство, 
бізнес та держава не автономно один від одного, 
а у взаємодії, окреслено нижче. 

1. Створення робочих місць та активіза-
ція самозайнятості громадян із групи ризику, 
які в силу різних причин мають проблеми з 
працевлаштуванням, деякі – соціально ізольо-
вані, потребують психологічної реабілітації та 
економічно залежні від держави: колишні вої-
ни Операції об’єднаних сил (далі – ООС), вну-
трішньо переміщені особи (далі – ВПО), особи 
з інвалідністю, з ВІЛ-позитивним статусом, 
жінки, що потерпають від насильства, колиш-
ні в’язні, представники національних меншин, 
люди у складних життєвих обставинах тощо. 
Упереджене ставлення до них  традиційного 
бізнесу – можливість для соціальних підпри-
ємців залучити вільні людські ресурси, часто – 
висококваліфіковані і здатні до професійного  
навчання.

Також варто врахувати фінансовий стимул 
до створення нових робочих місць для деяких 
з означених категорій громадян у форматі соці-
альних підприємств через податкові преферен-
ції. Приміром, згідно з Податковим кодексом 
України [13, ст. 197, п. 197.6], за наявності 
у складі середньооблікової чисельності штат-
них працівників підприємств та організацій, 
заснованих громадськими об’єднаннями осіб 
з інвалідністю (з певним обмеженням у ви-
дах діяльності), не менше 50% таких осіб за 
основним місцем роботи та спрямування на 
їх зарплатні виплати не менше 25% суми за-
гальних витрат на оплату праці підприємства 
звільняються від оподаткування податком на 
прибуток та мають можливість застосування 
нульової ставки з податку на додану вартість 
(подовжено до 01.01.2025 [14]) за операціями 
з постачання товарів (послуг), що безпосеред-
ньо ними виробляються. Ті роботодавці, що 
наймають внутрішньо переміщених осіб,  ма-
ють право на компенсацію витрат на оплату 

праці від 6 до 12 місяців залежно від ситуа-
ції, що склалася на регіональному ринку праці  
[15, ст. 24, п. 2]. За інших рівних обставин це 
знижує собівартість товарів (послуг) компаній, 
які працюють із дотриманням указаних вимог 
на працевлаштування осіб з інвалідністю/ВПО, 
та сприяє більш конкурентному ціноутворенню 
по відношенню до аналогічних товарів (послуг), 
що продукуються комерційним бізнесом. Окрім 
того, ВПО можуть скористатися проєктними 
пропозиціями із самозайнятості і мікробізне-
су від міжнародних організацій, що доступні 
в Україні, зокрема Програми розвитку ООН і 
Міжнародної організації з міграції.  

Удалих соціальних бізнес-проєктів у напря-
мі трудової інтеграції чи не найбільше з-поміж 
усіх існуючих в Україні: це мережа Veterano 
Group, співробітниками котрих є ветерани ООС, 
частина яких – власники інших бізнесів; ка-
фе-пекарня «Горіховий дім» і Львівська свіч-
кова мануфактура, у роботі яких задіяні меш-
канки центрів інтегральної опіки для жінок, 
що опинилися у кризових ситуаціях; компа-
нія Inclusive IT, створена виключно з людей з 
інвалідністю, які тестують вебсайти на відпо-
відність міжнародному стандарту доступності 
WCAG 2.1, та багато інших. 

2. Вирішення проблем місцевих громад без 
використання бюджетних коштів. Поява со-
ціального підприємства, з одного боку, може 
бути реакцією на нагальні проблеми, що нако-
пичилися в певному регіоні, місті чи районі, а з 
іншого – інструментом стимулювання місцевих 
ініціатив, спрямованих на поліпшення комфор-
ту життя і формування проактивної спільноти 
мешканців, та їх фінансування. Це послабить 
навантаження на державний бюджет, хоча в 
умовах дефіциту кошти з нього на потреби тери-
торіальних громад і так виділяються за залиш-
ковим принципом. До прикладу, вже 40 місь-
ких проєктів реалізовані або перебувають на 
стадії дотації інвесторами на урбаністичній 
платформі Івано-Франківська «Тепле місто». 
Серед реалізованих – соціальне підприємство 
у форматі громадського ресторану Urban Space 
100 (у Києві за франшизою Urban Space 500), 
80% прибутку якого відраховується у гранто-
вий фонд. Щоквартально на загальних зборах 
співзасновників ресторану визначають бенефі-
ціарів, яким покриваються грантові заявки.  
За період 2015–2019 рр. (дані за 2020 р. не опу-
бліковано) кількість профінансованих Urban 
Space 100 громадських ініціатив становила 
106 з обсягом інвестицій 2,57 млн грн [16, с. 25] 
без урахування 1 019 культурно-освітніх подій 
на безоплатній основі [16, с. 21], які відбулися 
у самому закладі. 

Місцеві громади є основними вигодонабува-
чами від розвитку соціального підприємництва. 
Розуміючи це, органи місцевого самоврядуван-
ня деяких регіонів України поступово почина-
ють упроваджувати заходи на його підтримку, 
а саме: забезпечення роботи регіональних цен-
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трів допомоги соціальним підприємцям, мар-
кетингові ваучери, соціальні замовлення, дер-
жавні закупівлі, пільгова оренда нерухомості, 
що знаходиться у власності громади, кредитна 
підтримка малого та середнього бізнесу.  

3. Задоволення запиту споживачів на соці-
ально відповідальну поведінку бізнесу як світо-
вої тенденції. Усе більше споживачів, особливо 
представників поколінь Y і Z, довіряють компа-
ніям, які створюють суспільні блага, й зверта-
ють увагу на соціальну активність та позицію 
брендів за важливими питаннями, що їх турбу-
ють. Це твердження належить до підприємств 
усіх типів та видів діяльності в частині політи-
ки їхньої корпоративної соціальної відповідаль-
ності, а також до представників соціального 
підприємництва стосовно їхньої основної діяль-
ності. Згідно з даними міжнародних досліджень 
[17, с. 3], 90% споживачів готові відмовитися 
від звичного бренду заради підтримки суспіль-
но корисної задумки або почати ігнорувати ті 
з них, у яких немає чіткого бачення відпові-
дальної поведінки до суспільства і довкілля.  
За прогнозами Future Consumer Index від ком-
панії EY [18], після пандемії COVID-19 17% 
споживачів будуть готові сплатити більше за 
товари eco-friendly компаній, а 16% спожива-
чів під час вибору продукту керуватимуться 
соціальним складником виробників (чи пере-
слідують вони суспільні інтереси, провадять 
прозорий та етичний бізнес).   

4. Популяризація здорового способу життя, 
у тому числі серед молоді, тим більше що мен-
тальна схильність до цього в неї є. Так, за ма-
теріалами першого загальнонаціонального опи-
тування українського покоління Z, проведеного 
соціологічною компанією GfK на замовлення 
Центру «Нова Європа» та за підтримки Фонду 
ім. Фрідріха Еберта, 83% молодих українців 
турбуються про здорове харчування і 60% ви-
знають важливим зайняття спортом [19, с. 122]. 
Із таким соціальним складником в Україні 
працюють, зокрема, веганське кафе Dogs Like 
Ducks, турклуб «Манівці» у Львові і спортивно-
оздоровче соціальне підприємство для дітей та 
молоді «Фітнес-Центр» у Славутичі. 

Підвищення рівня екосвідомості українців. 
За даними соціологічного опитування щодо 
питань зміни клімату, проведеного Київським 
міжнародним економічним форумом, схвильо-
ваність екологічними негараздами у свідомості 
українців відчутно зростає, адже загроза за-
бруднення навколишнього середовища вийшла 
на перше місце в рейтингу, посунувши острах 
війни та конфліктів, а ризик вичерпання при-
родних ресурсів за ступенем важливості зміс-
тився з п’ятої позиції в 2014 р. до третьої в 
2019 р. [20, с. 5].

Найбільше занепокоєння українців виклика-
ють екологічні проблеми зі сміттям (сміттєзва-
лища, переробка та утилізація відходів) (57,5%), 
вирубкою лісів (56,4%) та забрудненням річок 
(54,4%) [20, с. 8]. Позитивним є те, що в країні 

збільшується кількість людей, які не стільки 
декларують готовність до поліпшення довкіл-
ля, скільки вже беруть участь у цьому (41,8% 
у 2019 р. проти 35,6% у 2017 р. [20, с. 14]), а 
також набувають екоатрибутивних патернів по-
ведінки, вдаючись до ресурсоощадних практик. 
Проте більшість із них зумовлена економічною 
мотивацією (зменшенням обсягів споживання 
електроенергії, води, теплозбереженням), тобто 
кількісними, а не якісними чинниками. При-
чому декларовані екологічні цінності україн-
ців розходяться з реальним ставленням до них 
[20, с. 17]: наприклад, готовність відмовитися 
від пластику засвідчили 89,4% респондентів, 
однак тільки 32,2% опитаних готові сплати-
ти за безпечну переробку побутових відходів 
200 грн., незважаючи на те що проблему зі 
сміттям вони вважають першочерговою.

До відомих соціальних підприємств в Укра-
їні з екологічним складником бізнес-моделі на-
лежать: компанія No Waste Ukraine (від про-
дажу відсортованого сміття до сервісу «Зелений 
офіс під ключ»), онлайн-магазин і шоурум 
Ozero (Zero Waste) з товарами «нуль відходів», 
лабораторія ресайклінгу Zelenew, благодійні 
магазини вживаних речей «Ласка» тощо.

5. Забезпечення функціонування низки соці-
альних послуг, малоприбуткових та непрестиж-
них із позиції традиційного бізнесу і затратних 
чи непріоритетних для держави, але суспіль-
но необхідних, як то: професійне перенавчан-
ня дорослого населення Мелітополя відповідно 
до потреб ринку праці (Центр освіти дорос-
лих «Перший»), безкоштовне обслуговування  
ВІЛ-інфікованих та психологічний супровід 
членів їхніх сімей (мережа клінік «Медичний 
центр «100% життя»), годування та притулок 
для безхатченків, соціальна адаптація та роз-
ваги для літніх людей (декілька соціальних 
підприємств на базі Спільноти взаємодопомоги 
«Оселя», вже загадана вище їдальня для без-
хатченків пекарні «Горіховий дім») і т. д.

6. Розширення інфраструктури соціально-
го інвестування, адже попит породжує про-
позицію, а попит на соціальні підприємства – 
пропозицію їх фінансової та консультаційної 
підтримки, урізноманітнення інструментів її 
надання. За останні роки в Україні значно по-
більшала кількість імпакт-хабів, інкубаторів, 
акселераторів, конкурсів соціальних бізнес-
ідей, які функціонують за рахунок донорських 
коштів та в різних форматах (менторство, на-
вчання, малі гранти), допомагають у створенні 
соціальних стартапів. На відміну від європей-
ської практики в Україні у цей процес прак-
тично не залучені університети. Нині діють три 
академічні проєкти акселерації соціальних під-
приємців: при Українському католицькому уні-
верситеті, КПІ ім. І. Сікорського та найбільш 
масштабний – мережа академічних стартап-
клубів для студентів і науковців YEP!Starter, 
яка поступово поповнюється новими учасника-
ми з числа ЗВО країни.   
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Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Незва-
жаючи на порівняно нетривалий період існуван-
ня, соціальне підприємництво в Україні розви-
вається, поштовхом до чого є кризові процеси і 
явища у соціально-економічній системі країни, 
які їй доводиться долати останнє десятиріччя і 
для чого катастрофічно не вистачає бюджетних 
ресурсів. У цій ситуації соціальне підприємни-
цтво виступає як альтернативний інноваційний 
інструмент фінансування гострих суспільних 
проблем, що підтвердив свою життєздатність 
в європейській бізнесовій практиці та робить 
перші кроки в Україні. Зважаючи на специфіку 
першочергових негараздів, що турбують укра-
їнців, більшість вітчизняних соціальних під-
приємств вибирає як основні бізнес-моделі, що 
пов’язані з трудовою інтеграцією громадян із 
груп ризику, генеруванням прибутку на задово-
лення потреб місцевих громад, наданням соці-
ально значущих послуг та виробництвом това-
рів з урахуванням екологічної етики. Зроблено 
висновок, що в тріаді «суспільство – бізнес – 
держава» максимальної вигоди від співпраці 
із соціальними підприємцями набувають міс-
цеві громади. Проте на тлі очевидних переваг 
для стейкхолдерів соціальне підприємництво в 
Україні зіштовхується з численними перепона-
ми законодавчого (як мінімум відсутність цього 
поняття у правовому полі держави в принци-
пі), податкового, адміністративного, просвіт-
ницького характеру, що становить для авторів 
інтерес та формує вектор подальших наукових 
досліджень.      
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