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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
 

У результаті ринкових перетворень відбулися істотні зміни 

ресурсного, в першу чергу фінансового, забезпечення заходів соціально-

економічної політики. Постійний брак коштів зумовив обмежені 

можливості в проведенні активних соціальних перетворень у державі. У 

цих умовах надзвичайно актуальною стає проблема пошуку фінансових 

коштів, в тому числі додаткових позабюджетних джерел, залучення до 

вирішення найважливіших соціально-економічних проблем всіх груп 

суспільства. Одним з таких громадських інститутів, здатних ефективно 

впоратися з вирішенням багатьох суспільних проблем, залучити додаткові 

фінансові ресурси в галузі соціальної сфери, а також сприяти їх оптимізації 

і розподілу в національній економіці, є соціальне підприємництво [1, с. 15]. 

Соціальне підприємництво – це один з видів бізнес-діяльності, 

головними цілями якої є надання допомоги людям і робота з їх 

проблемами. Такий вид бізнесу відрізняється від чистої благодійної 

діяльності здатністю проектів самооплачуватися і приносити прибуток. 

Місія таких організацій пов’язана з розв’язанням конкретної соціальної 

проблеми певного співтовариства [2, с. 324]. Орієнтація діяльності 

соціального підприємництва на створення соціальної цінності через 

розв’язання конкретної соціальної проблеми, а не одержання комерційного 

ефекту фактично виключає діяльність комерційних організацій, які 

працюють у соціальній сфері та націлені передусім на одержання 

прибутку.  

Виокремлення соціального підприємництва як окремого явища 

почалося у 1980 році, коли Вільям Дрейтон заснував фонд «Ашока», 

діяльність якого була спрямована на підтримку початківців соціальних 

підприємців, надання їм консалтингової, фінансової та іншої допомоги. 

Зараз фонд «Ашока» – це найбільша мережа з підтримки соціальних 

підприємців, що діє в 70 країнах світу. 

В економічній літературі виділяють такі основні ознаки соціального 

підприємництва [3, с. 35]: 

– орієнтованість на проблеми людей; 

– торгівля (життєздатність соціальних підприємств досягається саме 

через торговельну/комерційну діяльність); 

– соціальні цілі (створення робочих місць, проведення тренінгів та 

розвиток певних навичок, надання послуг та виробництво товарів на 

місцевому рівні);  
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– соціальна власність (дані підприємства перебувають у власності 

громад – користувачів послуг або клієнтів, місцевих громадських об’єднань 

тощо). 

Соціальне підприємництво в Україні стає модним трендом, оскільки 

обговорюється на різноманітних подіях і привертає увагу багатьох 

представників громадських організацій, ініціативних груп чи просто 

активних людей. Використання підприємницьких підходів до вирішення 

соціальних проблем дозволяє менше дивитися на державний бюджет, і 

забезпечує більш-менш сталий розвиток для вразливих груп суспільства, 

що підносить соціальне підприємництво на новий рівень розвитку в 

Україні [4]. 

Отже, соціальне підприємництво сприяє активізації економічного 

розвитку країни; забезпечує розв’язання багатьох соціальних проблем із 

використанням ефективних важелів та механізмів; допомагає незахищеним 

групам чи вразливим верствам населення працевлаштуватися, пройти 

реабілітацію, а також надає фінансову допомогу; підтримує реалізацію 

проектів економічної спрямованості.  

Таким чином, соціальне підприємництво може стати ефективним 

інструментом розв’язання багатьох суспільних проблем. Подальші 

дослідження будуть пов’язані з обґрунтуванням та розглядом дискусійних 

питань теорії соціального підприємництва та формуванням його 

ефективної моделі у вітчизняній практиці.  
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