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у статті виділено три підходи до визначення соціального підприємництва, три основні аспекти, які віді-
грають важливу роль у розумінні його сутності. наведено головні ознаки, які в сукупності характеризують це 
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. незважаючи на активне поширення 
соціального підприємництва у світі та зростання 
інтересу науковців до проблеми соціального 
підприємництва, сутність, можливості й особли-
вості функціонування соціального підприємни-
цтва все ж залишаються предметом дискусії. 
відсутність чіткого визначення терміна «соці-
альне підприємництво» перешкоджає інститу-
ціоналізацїї даного явища й обмежує розвиток 
емпіричних і теоретичних досліджень.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Першими основними працями в галузі соціаль-
ного підприємництва стали дослідження таких 
учених, як: Г. діз, р. дарт, с. Шейн, с. вен-
катараман, дж.с. Морт, дж. виравардена, 
а.М. Передо, М. Маклін, дж. Мер, і. Марті.

серед українських авторів, які досліджу-
ють проблеми соціального підприємництва, 
можна відзначити М. наумову, З. Галушку, 
о. кірєєву, в. удодову, в. Шаповал, а.і. андру-
щенко, й.М. рябця, й. салія.

Зважаючи на наявні наукові напрацювання 
із цієї проблематики, зауважимо, що дефініція 
соціального підприємництва не має загально-

прийнятого визначення у світовій та вітчизняній 
науці, тому потребує подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
особливостей становлення та розвитку соці-
ального підприємництва. виходячи з харак-
теристики шкіл соціального підприємництва, 
необхідно дослідити три основні аспекти, які 
відіграють важливу роль у формуванні та 
розумінні сутності соціального підприємни-
цтва: 1) соціальну спрямованість; 2) підпри-
ємницький підхід; 3) фінансову стабільність; 
виділити основні ознаки соціального підпри-
ємництва, які в сукупності характеризують це 
явище та допомагають відокремити його від 
інших видів соціально-економічної діяльності.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. наявність різних поглядів і підходів 
зумовлена контекстуальними факторами й 
існуванням різних шкіл дослідників соціаль-
ного підприємництва. М. діз і Б. андерсон 
[3] виділяють дві основні дослідницькі школи 
соціального підприємництва: школу соціаль-
них підприємств (the social enterprise school) 
і школу соціальних інновацій (the social Ек
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innovation school). Представники школи соці-
альних підприємств фокусують свої дослі-
дження на двох напрямах: способах одер-
жання доходу некомерційними організаціями 
та на соціальних проектах комерційних під-
приємств. обидва напрями розглядають 
соціального підприємця як індивіда, що орга-
нізовує й управляє бізнесом, націленим на 
досягнення соціальних цілей. Представники 
школи соціальних інновацій більше акценту-
ють увагу на інноваційних, новаторських спо-
собах розв’язування соціальних проблем і 
розглядають соціальних підприємців як носіїв 
перетворень, які здатні викликати структурні й 
системні зміни в суспільстві. кожна зі згаданих 
вище шкіл, на думку Г. діза й Б. андерсона [3], 
має обмеження, які повинні бути враховані під 
час розроблення нових підходів до вивчення 
соціального підприємництва. однак необ-
хідно зазначити, що в цілому ці два підходи 
до вивчення соціального підприємництва не 
суперечать один одному, а скоріше доповню-
ють, і, «по суті, мова йде про розгляд різних 
емпіричних сторін феномена соціального 
підприємництва, ключовими рисами якого 
для всіх є соціальне призначення, визнання 
важливості соціальних перетворень (іннова-
ції, підприємництво) і ринкових компонентів 
у роботі (продаж товарів і послуг, економічна 
ефективність)» [1, с. 97].

на основі проведеного аналізу з усіх най-
більш цитованих визначень соціального під-
приємництва можна виділити три, які най-
частіше зустрічаються: перший наголошує на 
здатності соціального підприємництва здій-
снювати суспільні трансформації, соціальні 
зміни; другий підхід визначає соціальне під-
приємництво як інноваційний, підприємниць-
кий спосіб створення соціального ефекту; 
третій підхід заснований на важливій умові 
існування та збереження стабільності в соці-
альному підприємництві – досягнення «подвій-
ного ефекту» – соціального й економічного.

на основі представленого вище аналізу 
основних визначень соціального підприєм-
ництва можна виділити три основні аспекти, 
які відіграють важливу роль у формуванні 
та розумінні сутності соціального підприєм-
ництва: соціальну спрямованість; підприєм-
ницький підхід; фінансову стабільність.

соціальна спрямованість. розглядаючи 
соціальне підприємництво з погляду соціаль-
ної спрямованості, зазначимо, що викорис-
тання бізнес-інструментів для розв’язання 
соціальних проблем – явище не нове. на 
думку а. Московської, «соціальне підприєм-

ництво підвищує сукупну економічну ефектив-
ність, тому що вводить в економічний оборот 
ресурси, які раніше в такій якості не викорис-
товувалися». справді, у соціальному підпри-
ємництві на будь-якому етапі ланцюжка ство-
рення цінності можуть залучатися ресурси 
або створюватися комбінація ресурсів, які 
раніше не було використано, або було вико-
ристано недостатньо. наприклад, це може 
бути залучення соціально уражених верств 
населення (інвалідів, пенсіонерів, засудже-
них і т. д.) у процес виробництва. так, укра-
їнське товариство глухих «утоГ», створене в 
1992 р., випускає швейну продукцію; у компа-
нії працюють люди з інвалідністю, переважно 
слабочуючі. крім того, у соціальному під-
приємництві часто залучаються матеріальні 
ресурси, які раніше не використовувалися або 
використовувалися недостатньо. наприклад, 
благодійний магазин «спасибі!» займається 
збором непотрібного одягу, прикрас, книг у 
добротному стані. Більша частина речей роз-
поділяється серед нужденних і надходить у 
благодійні організації, а кошти від продажу 
частини, що залишилися, використаються на 
підтримку функціонування організації, а також 
перераховуються на добродійність. 

соціальне підприємництво, як правило, 
спрямоване на задоволення попиту з низькою 
прибутковістю на ринках із низьким рівнем 
конкуренції й може створювати неіснуючий 
раніше попит на новому ринку.

Підприємницький підхід. Багато дослідни-
ків [2; 4] намагалися дати визначення соціаль-
ного підприємництва виходячи з розбіжностей 
між соціальним і комерційним підприємни-
цтвом. Можна виділити такі основні аспекти, 
які відрізняють соціальне підприємництво 
від комерційного: мета, пошук можливостей, 
залучення ресурсів, взаємодія із зацікавле-
ними сторонами, оцінка результатів.

узагальнюючи результати аналізу дослі-
джень соціального підприємництва, заснова-
них на пошуку подібностей і розбіжностей між 
комерційним і соціальним підприємництвом, 
зазначимо, що багато авторів [5] поділяють 
думку про те, що соціальне підприємництво 
є різновидом підприємництва, основу якого 
становлять важливі характеристики, згадані 
раніше (наприклад, здатність підприємця роз-
пізнавати можливості, пошук інноваційних 
рішень і т. д.). однак саме мета організації, 
пов’язана з розв’язком соціальної проблеми, і 
визначає його специфіку та відмінні риси.

Фінансова стабільність. важливим аспек-
том під час визначення поняття «соціальне 
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підприємництво» виступає фінансова ста-
більність, що є необхідною умовою довгостро-
кового створення соціального ефекту й вира-
жається в прагненні соціальних підприємців 
досягнути самоокупності, беззбитковості своєї 
діяльності. наявність соціальної місії й ство-
рення соціальної цінності є обов’язковими 
умовами для соціального підприємництва, а 
створення економічної цінності – необхідною 
умовою для його фінансової стабільності [6].

наприклад, за підтримки Го «народна 
допомога» та соціальної пекарні «Горіховий 
дім» (м. Львів) безробітні та бездомні жінки 
випікають печиво, яке реалізується в ресто-
ранах та кав’ярнях Львова. 

для підтримки фінансової стійкості пекарня 
знайшла інвестора, який згоден надати 
близько 10 тис. євро на розвиток пекарні. Це 
дасть змогу налагодити виробництво упако-
ваної продукції та суттєво розширити геогра-
фію збуту. у планах пекарні – розширити базу 
клієнтів: окрім кав’ярень, пропонувати свою 
продукцію мережам магазинів.

у табл. 1 виділено основні ознаки соці-
ального підприємництва, які в сукупності 
характеризують це явище та допомагають 
відокремити його від інших видів соціально-
економічної діяльності:

– по-перше, необхідно ще раз підкрес-
лити, що соціальне підприємництво – це 
економічний вид діяльності суб’єкта господа-
рювання, що відрізняє соціальне підприємни-
цтво від таких соціально спрямованих видів 
діяльності, як філантропія, доброчинність, 
соціальний активізм. даний критерій означає, 
що соціальне підприємництво як економічна 
діяльність – процес сполучення дій, які при-

водять до одержання певного переліку про-
дукції. Це досягається тоді, коли поєднуються 
ресурси та виробничий процес для створення 
конкретних товарів і послуг. також соціальне 
підприємництво – це діяльність, що має стійку 
бізнес-модель, спрямовану на створення соці-
ального ефекту в довгостроковій перспективі 
(на відміну від некомерційних організацій);

– по-друге, соціальний підприємець 
може здійснювати діяльність і в комерцій-
ній, і в некомерційній організаційно-правових 
формах;

– по-третє, на відміну від основної мети 
комерційного підприємництва, яка полягає в 
одержанні прибутку, основна мета соціаль-
ного підприємництва полягає у створенні 
соціального блага через реалізацію місії, що 
прив’язана до розв’язання конкретної соці-
альної проблеми. Як правило, розв’язання 
соціальної проблеми відбувається в інтересах 
співтовариства, яке може бути обмежене за 
певними ознаками (наприклад, територіаль-
ними, відповідно до особливостей здоров’я й 
т. п), і у зв’язку зі специфічними характерис-
тиками вилучене із соціально-економічного 
життя, не має можливості придбати певні 
товари й послуги;

– по-четверте, на нашу думку, соціальне 
підприємництво може досягати фінансової 
стабільності за рахунок поєднання ринкових 
і неринкових джерел доходу, що дає змогу 
соціальним підприємцям здійснювати про-
рив у тих галузях, які зазвичай непривабливі 
для традиційного підприємництва. діяльність, 
заснована тільки на позиковому безповорот-
ному фінансуванні, не має стабільності у дов-
гостроковій перспективі, а також фактично 

таблиця 1 
ознаки соціального підприємництва

критерій ознаки соціального підприємництва

вид діяльності діяльність господарюючого суб’єкта, заснована на довгостроковому 
плануванні

організаційно-пра-
вова форма Поза залежністю від організаційно-правової форми

Мета організації
Місія, мета прив’язані до розв’язування конкретної соціальної про-
блеми (розрив між бажаним станом і наявними, викликаними прова-
лами ринку, держави)

Фінансова стабіль-
ність

Фінансова стабільність може досягатися за рахунок змішаного під-
ходу: використання ринкових і неринкових інструментів і джерел 
одержання доходу

Характер діяльності
Підприємницький підхід: пошук можливостей (виявлення провалів 
ринку, держави), взяття на себе ризиків, пошук інноваційних спосо-
бів комбінації ресурсів для створення соціальної цінності

Характеристика нада-
ваного товару/послуги

товари, послуги, які мають високі позитивні ефекти, ненадавані 
через провали ринку й держави
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позбавлена компонента ризику, властивих 
підприємницькій діяльності;

– по-п’яте, соціальне підприємництво – 
це інноваційний вид діяльності, спрямований 
на заповнення провалів ринку й держави за 
рахунок пошуку можливостей (виявлення 
соціальних проблем), комбінації ресурсів для 
створення соціальної цінності;

– по-шосте, фірми в соціальному підпри-
ємництві надають товари, послуги, які мають 
високі позитивні ефекти.

висновки з цього дослідження. на основі 
проведеного аналізу соціального підприєм-
ництва, виділення його ознак і обґрунтування 
джерел виникнення пропонується таке визна-
чення: соціальне підприємництво – еконо-
мічна діяльність суб’єкта господарювання 
поза залежністю від організаційно-правової 
форми, що використовує підприємницький під-
хід, місія якого прив’язана до розв’язання кон-
кретної соціальної проблеми, нерозв’язуваної 
внаслідок провалів ринку та держави.

Підкреслимо, що місія таких організацій 
пов’язана з розв’язуванням конкретної соці-
альної проблеми певного співтовариства, 
визначає і відношення соціально-підприєм-
ницьких фірм до одержання прибутку, що стає 

не первинною метою, а необхідною і бажаною 
умовою реалізації місії. орієнтація діяльності 
соціального підприємництва на створення 
соціальної цінності через розв’язання кон-
кретної соціальної проблеми, а не одержання 
комерційного ефекту фактично виключає 
діяльність комерційних організацій, які працю-
ють у соціальній сфері та націлені передусім 
на одержання прибутку (зорієнтовані на одер-
жання прибутку частки клініки, школи і т. д.).

інноваційність соціального підприємни-
цтва пов’язана не тільки зі здатністю новим 
способом комбінувати ресурси для ство-
рення цінності, але й з можливістю соціаль-
ного підприємництва здійснювати прорив у 
галузі, де існують провали ринку та держави у 
розв’язанні соціальних проблем. дане визна-
чення, з одного боку, охоплює діяльність і 
новостворених організацій, і інноваційний про-
цес створення соціальної цінності всередині 
наявних організацій поза залежністю від орга-
нізаційно-правової форми. воно виводить за 
рамки таку соціально спрямовану діяльність як 
добродійність, а також і новаторську діяльність 
суспільних і некомерційних організацій, які не 
здійснюють економічну діяльність і не викорис-
товують підприємницький підхід у діяльності.
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