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МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
У статті визначено сутність феноменів сучасного соціального підприємництва та соціально 

відповідального бізнесу, окреслено відмінності між ними, проаналізовано нормативно-правові, 

економічні та фінансові, адміністративні, зокрема організаційно-розпорядчі та регуляторно-

контролюючі методи державного управління, регулювання й підтримки сфери соціального 

підприємництва та соціально відповідального бізнесу, стан і перспективи їх практичного застосування 

в українських реаліях, розглянуто питання впровадження інноваційних підходів, налагодження 

партнерських відносин між державою та бізнесом для успішного розв'язання соціальних проблем, 

інформаційної та іншої підтримки соціального підприємництва в Україні. 
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Постановка проблеми. 


Соціальна 

стабільність суспільства значною мірою 

залежить від ступеня вирішеності в країні 

соціальних проблем, якості надання соціальних 

послуг. У контексті розв'язання цих завдань 

сучасна світова тенденція передбачає 

делегування частини державних соціальних 

функцій недержавним організаціям та суб'єктам 

бізнесу. В Україні поширення соціального 

підприємництва та соціально відповідального 

бізнесу носить фрагментарний характер і 

перебуває на початковій стадії розвитку. Між 

тим, держава повинна бути природно зацікавлена 

в такому розвитку, якщо в ній розвивається 

соціально-орієнтована ринкова економіка, 

оскільки бізнес бере на себе частину реалізації 

соціальних функцій. Відповідно, розширення 

сфер виконання українським бізнесом 

соціальних функцій потребує ефективного 

застосування прямих і непрямих методів 

державного регулювання та державної підтримки 

розвитку соціального підприємництва та 

соціально відповідального бізнесу. Це вимагає 

формування нової сучасної соціально 
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орієнтованої парадигми державного управління, 

здатної забезпечити консенсус та ефективне 

виконання соціальних функцій усіма ланками в 

трикутнику "влада (державні органи) – бізнес і 

підприємництво – громада (та інституції 

громадянського суспільства)". Звичайно, зі 

структурно-організаційної точки зору цей 

трикутник досить умовний, оскільки громада (як 

первинна суспільна ланка) в широкому сенсі 

включає в себе і представників державної влади, 

і представників бізнесу. Їх доцільно розглядати 

як єдину спільність, окремі складові якої повинні 

взаємно забезпечувати ефективну життєдіяль-

ність один одного. Держава при цьому повинна 

взяти на себе функції регулювання, координації 

та підтримки суб'єктів підприємництва, діяль-

ність яких включає в себе надання соціальних 

послуг особам, сім'ям та групам осіб, які їх 

потребують.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальними для вирішення проблем даної 

статті є дослідження, з одного боку, феноменів 

соціального підприємництва та соціально 

відповідального бізнесу, з іншого – питань 

державного управління економічною та 

соціальною сферами. Відповідно, можна 

виділити два основні напрями останніх 

досліджень. Серед вітчизняних авторів, які 

вивчають різні аспекти діяльності соціальних 

підприємств та феномен соціальної 

відповідальності бізнесу – А. Андрющенко, 

А. Арапетян, І. Березяк, Л. Вергун, О. Винников, 
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М.Волкова, З. Галушка, О. Загакайло, П. Кас, 

О. Кірєєва, Є. Книш, М. Куц, А. Лазаренко, 

О. Овсянюк-Бердадіна, Ю. Орел, Г. Осовська, 

О. Полякова, І. Римар, Т. Самофалова, 

О. Сандакова, К. Смаглій, В. Сперанський, 

Н. Супрун, Н. Ткаченко, В. Шаповал, 

В. Шевченко, Л. Юзик та інші. Активізація 

соціального підприємництва і перспективи його 

розвитку в різних країнах є темою вивчення 

таких іноземних дослідників, як: Д.Бенкса, 

Н. Булейн, С. Гортона, Дж. Діза, Дж. Дефурні, 

М. Дімітрової, Г.Корімової, М. Роджера, 

Дж. Маїра, М. Нісенс, Л. Пчолінської, 

Д.Фернема, Дж. Хопкінса. Державне управління 

та регулювання соціальною сферою і сферою 

соціально відповідального бізнесу є предметом 

досліджень таких авторів, як Т. Бавол, В. Бульба, 

А. Васильєв, А. Васіна, Л. Гордієнко, 

Л. Дмитриченко, К. Дубич, О. Євтушенко, 

Л. Єльчанінов, Д. Жерліцин, С. Клімова, 

А. Мельник, О. Міняйло, О. Оболенський, 

В. Сороко, Ю. Сурмін, І. Тарабукіна та інших.  

Формулювання цілей статті. Мета статті – 

здійснити аналіз теоретичних питань і 

практичного застосування різних методів 

державного регулювання й підтримки 

соціального підприємництва та соціально 

відповідального бізнесу в Україні.  

Завдання, які вирішувалися в ході 

дослідження: 1) визначити сутність феноменів 

сучасного соціального підприємництва та 

соціально відповідального бізнесу, окреслити 

відмінності між ними та їхні переваги; 

2) проаналізувати нормативно-правові, 

економічні та фінансові, адміністративні, 

зокрема організаційно-розпорядчі та 

регуляторно-контролюючі методи державного 

управління даною сферою, стан і перспективи їх 

практичного застосування в українських реаліях; 

3) довести важливість державної підтримки 

соціального підприємництва та соціально відпо-

відального бізнесу, необхідність впровадження 

інноваційних підходів, налагодження партнер-

ських відносин між державою та бізнесом для 

успішного розв'язання соціальних проблем.  

Опис основного матеріалу дослідження. 
Різні підходи до визначення феномена 

соціального підприємництва визначені 

історичними традиціями його становлення. В 

Європі соціальне підприємництво сприймають 

насамперед як бізнес із соціальною місією, в 

якому значення соціального ефекту від 

підприємницької діяльності переважає значення 

економічних аспектів [7, с. 196]. В США 

соціальне підприємництво пов'язують із 

діяльністю неприбуткових організацій, якою 

здебільшого є надання соціальних послуг різним 

цільовим групам населення. У 

загальноєвропейському науковому мисленні 

відклалося два основних розуміння феномена 

соціального підприємництва: як виробнича 

діяльність компаній задля досягнення 

соціального ефекту або як певна діяльність 

"ідеалістичного" типу, переважно кооперативна 

[16]. В загальному, пріоритетом економічної 

діяльності соціального підприємства є 

розширення виробничої діяльності задля 

вирішення соціальних проблем конкретних лю-

дей. Необхідність розвитку соціального підприє-

мництва в Україні диктується його беззапереч-

ними перевагами, основними серед яких є безу-

мовний соціальний вплив, інноваційність, 

залучення цільових груп до виробництва 

якісного соціально значущого продукту, 

зниження навантажень на державний і місцевий 

бюджети та позитивні соціально-психологічні 

ефекти в громаді [19, с.131; 24, с.15].  

Сфери і напрями діяльності соціальних 

підприємств можуть бути найрізноманітніші: 

виховання і навчання; працевлаштування 

інвалідів, матерів, які мають малолітніх дітей 

тощо; соціальна допомога; соціальне 

обслуговування; надання тимчасових притулків; 

надання послуг у сферах охорони здоров'я, 

фізичної культури та організації активного 

дозвілля, організації культурно-просвітницької 

діяльності. Відповідно до різних напрямів 

соціальні підприємства можуть задовольняти 

різні категорії людей, вибудовуючи при цьому 

різні моделі діяльності [18, с. 51].  

Запровадження в Україні інституту 

соціального підприємництва пов'язане із 

зусиллями міжнародних донорських організацій, 

які пропонували його громадському сектору в 

якості забезпечення діяльності й розвитку 

недержавних неприбуткових організацій. У 

2006 р. за американського фінансування було 

впроваджено проект "Мережа суспільної дії в 

Україні" (UCAN), надано декілька грантів. У 

2010 році створено консорціум "Сприяння 

соціальному підприємництву в Україні". З 

2012 р. діє проект "Всеукраїнський ресурсний 

центр розвитку соціального підприємництва 

"Соціальні ініціативи" [7, с. 26]. Пройдений 

Україною шлях засвідчує, що майбутнє 

соціального підприємництва більшою мірою 

варто пов'язувати з людьми, які мають 

"комерційний дух" і працюють у сфері бізнесу, а 

отже вміють і бажають заробляти гроші, а не 

покладатися лише на державну підтримку та 

гранти від міжнародних донорів. Основними 

людськими ресурсами для розвитку соціального 

підприємництва в умовах сучасної України є 

особи з обмеженими можливостями, біженці та 
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вимушені переселенці, особи похилого віку, 

особи з багатодітних сімей, особи, які протягом 

тривалого часу не можуть працевлаштуватися 

через об'єктивні причини.  

Сучасне соціальне підприємництво ґрунту-

ється на загальній бізнес-моделі, в якій прибуток 

не розподіляється серед акціонерів, як у 

звичайному бізнесі, а реінвестується в 

розширення діяльності та спрямовується на 

досягнення певного соціального ефекту. 

Прибуток суб'єкта соціально відповідального 

бізнесу загалом розподіляється, як у 

традиційному бізнесі, але на досягнення певного 

соціального ефекту може спрямовуватися його 

певна частина. Соціальну відповідальність 

бізнесу можна визначити як зобов'язання його 

суб'єктів відповідати за свою діяльність не тільки 

в економічній, але й у соціальній сфері. У 

найбільш загальному визначенні Всесвітньої 

бізнес-ради зі сталого розвитку корпоративна 

соціальна відповідальність означає зобов'язання 

бізнесу сприяти сталому економічному розвитку, 

працюючи з найманими працівниками та їхніми 

родинами, місцевою громадою та загалом 

суспільством з метою покращення якості їхнього 

життя [17]. 

При визначенні сутності соціальної 

відповідальності бізнесу відіграє роль змістове 

спрямування соціальної та інших складових 

діяльності. Соціально відповідальний суб'єкт 

бізнесу, крім іншого, забезпечує співробітникам 

належні умови праці, інвестує в розвиток 

персоналу, докладає зусиль для покращення 

життя територіальної громади за місцем 

діяльності, запроваджує ефективне корпоративне 

управління, турбується про довкілля. Виділення 

рівнів соціальної відповідальності бізнесу 

передбачає, що найвищим рівнем є якраз 

відповідальність перед суспільством і державою; 

інші рівні стосуються відповідальності перед 

громадою, власним персоналом тощо.  

Серед основних причин, через які суб'єктам 

бізнесу вигідно брати на себе додаткову 

соціальну відповідальність, – формування 

ставлення до себе як до "відповідальної 

корпоративної суспільно-значущої (юридичної) 

особи", доброї репутації серед споживачів свого 

продукту (товарів, послуг і т. п.); можливість 

опосередкованого отримання прибутків від 

реалізації соціальних заходів; підвищення 

соціальної лояльності й мотивації до праці 

співробітників і т. п.  

Серед основних ознак соціально 

відповідального бізнесу, крім спрямування 

частини прибутку на реалізацію соціальних 

проектів, варто виділити добросовісну сплату 

податків, виконання всіх вимог міжнародного і 

національного законодавства, чинних 

нормативних актів, виробництво та реалізацію 

якісного продукту (товарів, послуг тощо) [6, с. 

120; 10, с. 10].  

Міжнародний досвід засвідчує, що бізнес 

готовий взяти на себе виконання певної частини 

державних соціальних функцій, але за умови 

плідної співпраці з державою, надання 

останньою гарантій безперешкодного і 

стабільного розвитку, підтримки в різних сферах 

діяльності. Отже постає питання важливості 

державного регулювання та державної підтримки 

соціального підприємництва та соціально 

відповідального бізнесу.  

Основу державного регулювання будь-якої 

економічної сфери, зокрема й сфери соціального 

підприємництва та соціально відповідального 

бізнесу, є державно-управлінські рішення, що 

приймаються на різних рівнях. На їх прийняття 

суттєво впливають політичні, економічні, 

фінансові, структурні чинники. При цьому 

необхідно підвищити роль соціального 

чинника [11].  

У сфері соціального підприємництва та 

соціально відповідального бізнесу держава 

застосовує ті ж методи державного регулювання, 

що й при регулюванні підприємництва загалом. 

Прямі методи ґрунтуються безпосередньо на 

застосуванні актів нормативно-правової бази; 

непрямі використовують різні економічні й 

фінансові важелі (оподаткування, кредитування, 

надання пільг і т. п.) [12]. Класифікація методів 

державного регулювання за змістом передбачає 

виділення нормативно-правових, 

адміністративних та економічних (зокрема 

фінансових) методів.  

Нормативно-правові методи державного 

регулювання покликані надати соціально 

відповідальному бізнесу необхідні правові 

гарантії, забезпечити бізнесу офіційно 

сприятливі "правила гри" між ним і державою, а 

також однакові умови для всіх суб'єктів при 

розвитку соціального підприємництва. Сьогодні 

принципи діяльності суб'єктів соціального 

підприємництва та соціально відповідального 

бізнесу законодавчо не визначені. У 2013 р. на 

розгляд Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової політики було внесено два 

законопроекти – "Про соціальні підприємства" та 

"Про внесення зміни до статті 154 Податкового 

кодексу України (щодо державної підтримки 

соціальних підприємств)" [4]. Проект закону 

"Про соціальні підприємства" повторно був 

зареєстрований у Верховній Раді 23.04.2015 і 

включений до порядку денного 03.10.2017 [5]. 

Оскільки їх не було прийнято, на законодавчому 

рівні певні аспекти діяльності соціальних 



Серія Економіка. Випуск 1 (51). 

 

62 

підприємств регулюються окремими 

положеннями Цивільного та Господарського 

кодексів України, Законів "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- 

підприємців", "Про акціонерні товариства", "Про 

кооперацію". На рівні Міністерства соціальної 

політики в листопаді 2015 р. було прийнято 

рішення про надання приватним компаніям 

права надавати соціальні послуги за бюджетний 

рахунок, яке пов'язане з передачею на місцевий 

рівень важливих функцій з надання соціальних 

послуг. Але цього недостатньо для ефективного 

нормативно-правового регулювання, тому 

прийняття нового Закону, який регулював би 

процеси створення, діяльності та ліквідації 

соціальних підприємств незалежно від 

конкретної організаційно-правової форми, дедалі 

актуалізується – насамперед через необхідність 

офіційно визнати і підтвердити право соціальних 

підприємств на різнопланову державну підтри-

мку. В законопроекті "Про соціальні підприєм-

ства" пропонувалося створити Міжвідомчу комі-

сію з питань державної підтримки соціальних 

підприємств, яка б визначала статус "соціально-

сті" підприємства та його відповідність усім 

необхідним умовам, які дають право на державну 

підтримку та пільги [4, ст. 19]. На даний момент 

реального механізму державного заохочення 

роботи соціальних підприємств та соціально 

відповідальної діяльності українського бізнесу 

сьогодні не розроблено.  

Загальна класифікація адміністративних 

методів державного регулювання передбачає 

виділення організаційно-розпорядчих та регуля-

торно-контролюючих методів. Організаційні (в 

широкому розумінні – організаційно-розпорядчі) 

методи реалізуються за допомогою, з одного 

боку, владно-розпорядчих вказівок, з іншого – 

організаційно-структурного впорядкування. 

Організаційно-структурне впорядкування 

стосується насамперед допомоги в організації 

конкретних підприємств або їхніх типів, а 

розпорядчі акти – здійснення соціального та 

економічного впливу на підприємницьке 

середовище.  

В інноваційній галузі для сприяння розвитку 

соціального підприємництва та соціально 

відповідального бізнесу перед державою стоять 

завдання розробки наукових концепцій сталого 

розвитку регіонів, концепцій інноваційного 

прориву у сфері розвитку соціально 

орієнтованого малого і середнього бізнесу, нових 

науково обґрунтованих інвестиційних методик і 

програм, зокрема регіональних програм 

інвестування в людський капітал, системи 

преференцій для соціально відповідального 

бізнесу, які б діяли в регіонах з урахуванням 

регіональної соціально-економічної та 

демографічної специфіки. Актуальною є 

необхідність державної підтримки міжнародних 

ініціатив, сприяння запровадженню міжнародних 

соціальних стандартів, приєднанню українських 

бізнес-структур до міжнародних ініціатив і 

національних програм соціальної спрямованості 

[12, с. 134-135].  

Ефективне організаційне регулювання 

соціального підприємництва та соціально 

відповідального бізнесу є неможливим без 

створення відповідних державних підрозділів на 

урядовому та місцевому рівнях або надання 

існуючим підрозділам нових повноважень. При 

цьому варто орієнтуватися на досвід провідних 

європейських країн. Наприклад, у травні 2006 р. 

при уряді Великобританії було створено 

"Департамент третього сектору" (The Office of 

the Third Sector – OTS) зі статусом міністерства; 

в його структурі працює, крім інших, відділ 

соціального підприємництва і фінансування, 

який розробляє стратегію розвитку й різні види 

грантів для підтримки соціальних підприємств. У 

Німеччині державна підтримка здійснюється 

шляхом стимулювання успішних суб'єктів та 

розробки стратегії взаємодії між соціальними 

підприємцями та Міністерством у справах сім'ї, 

літніх громадян, жінок і молоді.  

Традиційними регуляторно-контролюючими 

видами адміністративного регулювання бізнесу з 

боку держави є стандартизація та ліцензування 

(державна реєстрація, сертифікація) [14, с. 60-

61]. З середини 1990-х рр. в Україні було 

прийнято низку нормативно-правових актів, 

покликаних забезпечити регулювання в цій 

сфері; основним чинним законодавчим актом 

сьогодні є Закон України "Про ліцензування 

видів господарської діяльності" від 2 березня 

2015 р. [3]. В Україні ліцензування традиційно 

здійснюється за відомчим принципом, хоча 

децентралізація вказує на можливість 

впроваджувати також регіональний принцип. 

Важливим є створення нової правової бази 

ліцензування деяких видів діяльності соціальних 

підприємств; сьогодні, відповідно до вказаного 

Закону, серед багатьох видів, що підлягають 

ліцензуванню, зазначені освітня діяльність, 

медична практика, посередництво у 

працевлаштуванні тощо, однак діяльності із 

соціального забезпечення в цьому переліку 

немає [3, ст. 7].  

Важливим регуляторним методом можна 

вважати розподіл повноважень щодо 

регулювання соціального підприємництва та 

соціально відповідального бізнесу між органами 

державного управління. Потрібні поточна 

взаємодія між центральними та регіональними 
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органами державного управління, розширення 

інструментарію державного регулювання.  

Економічні методи державного регулювання 

передбачають сукупність економічних та 

фінансових важелів забезпечення бізнесових 

інтересів суб'єктів підприємництва. Найбільш 

загальним напрямом діяльності в цьому плані 

може бути розробка цільових комплексних 

програм розвитку різних економічних секторів. 

Сьогодні на державному рівні в галузі 

соціального підприємництва та соціально 

відповідального бізнесу такі програми практично 

не розробляються.  

Найважливіші економічні методи стосуються 

державної фінансової підтримки, яка може 

надаватися в найрізноманітніших формах. Згідно 

із законопроектом "Про соціальні підприємства" 

фінансування соціальних проектів планувалося 

здійснювати за рахунок коштів державного 

бюджету на поворотних (бюджетні позички) і 

безповоротних засадах через установи 

уповноважених банків; обсяг коштів на державне 

цільове кредитування повинен визначатися 

відповідно до програм, що затверджуються в 

урядом чи органами місцевого самоврядування 

[4, ст.19]. У разі залучення бюджетних коштів, як 

зазначено в Проекті, органи місцевого 

самоврядування на конкурсній основі укладають 

із соціальними підприємствами договори щодо 

умов фінансування та вимог до обсягу, порядку і 

якості надання соціальних послуг, а також здійс-

нюють контроль за цільовим використанням 

бюджетних коштів. Кошти на державне цільове 

довгострокове кредитування, відповідно до 

рішень Міждержавної комісії з державної 

підтримки соціальних підприємств, повинні бути 

передбачені в місцевих бюджетах [4, ст. 22]. 

Одні з найважливіших засобів заохочення 

бізнесу до підвищення соціальної 

відповідальності – фіскальні засоби, тісно 

пов'язані з реформуванням як податкової 

системи загалом, так і міжбюджетних 

фінансових відносин. У нормативно-правових 

актах доцільно передбачити режими 

оподаткування залежно від видів діяльності, що 

її буде здійснювати за статутом те чи інше 

соціальне підприємство або суб'єкт соціально 

відповідального бізнесу.  

Однією з форм державної підтримки 

діяльності соціальних підприємств є також повне 

або часткове забезпечення її матеріально-

майнової складової, основу якої нерідко 

становить саме державна чи комунальна 

власність. У перспективі важливо забезпечити 

для таких підприємств доступ до ринків збуту 

послуг, участь у конкурсах на отримання 

державних замовлень. Важливим є 

впровадження системи соціального 

контрактування, особливо у випадках виділення 

державних грантів. У міжнародній практиці 

набула популярності практика соціальних 

бондів, за якої держава публікує соціальну мету і 

бажаний показник її досягнення з урахуванням 

витрат, фактично формуючи попередній бюджет 

соціального проекту. Із соціальним 

підприємством, яке знаходить вдалу бізнес-

модель досягнення необхідного результату, 

укладається соціальний контракт, під який 

підприємство залучає позикові кошти. Якщо 

поставлену соціальну мету досягнуто, держава 

здійснює всі необхідні виплати.  

Говорячи про роль державного регулювання у 

доступі соціально відповідального бізнесу до 

світових ринків, слід вказати на підсилення 

співробітництва з міжнародними, зокрема 

фінансовими організаціями, що особливо 

важливо в контексті постійного підвищення 

ступеня інтегрованості світової економіки. У 

цьому контексті набувають особливої 

актуальності інноваційні підходи. На Заході 

інновації все частіше розглядають як критерій 

сучасного підприємництва, зокрема формування 

особистості підприємця (бізнесмена), особливо у 

сфері інтрапренерського менеджменту (як 

джерела інновацій у великих бізнес-структурах). 

Але інноваційних підходів, відповідно, потребує 

й система державного регулювання. Вони 

дозволять створити нові ринки для задоволення 

потреб осіб, які найбільше потребують 

соціальної підтримки й допомоги. В інноваційній 

сфері особливо проявляються переваги малого 

бізнесу, суб'єкти якого більшою мірою вільні від 

економічних стереотипів, здатні швидше 

реагувати на зміни попиту на ринку соціальних 

послуг. Невід'ємною складовою економічного 

регулювання є фінансовий контроль, покликаний 

забезпечити ефективність витрат державних 

коштів. Фінансовий контроль повинен бути 

спрямований виключно на дотримання всіма су-

б'єктами підприємницької діяльності законності, 

фінансової дисципліни, запобігання фінансовим 

порушенням при розподілі коштів фондів.  

Ефективне державне регулювання 

соціального підприємництва та соціально 

відповідального бізнесу потребує налагодження 

партнерських відносин між державою та 

бізнесом. Держава повинна взяти на себе 

зобов'язання створити сприятливі правові умови 

для діяльності соціально відповідального 

бізнесу. Основи зазначених партнерських 

відносин в Україні визначені Законом України 

"Про державно-приватне партнерство", який 

регламентує правові, економічні, організаційні 

засади взаємодії державних і бізнесових 
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структур, встановлення гарантій взаємного 

дотримання їхніх прав та інтересів [1]. 

Актуальності набуває реалізація 

охарактеризованих вище методів державного 

регулювання соціального підприємництва та 

соціально відповідального бізнесу на рівні 

місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування. У законопроекті "Про 

соціальні підприємства" передбачено, що органи 

місцевого самоврядування сприяють діяльності 

соціальних підприємств у межах своїх 

повноважень; зокрема, вони на конкурсній 

основі залучають соціальні підприємства до 

виконання загальнодержавних та місцевих 

програм, що фінансуються з відповідних 

бюджетів, а також державних замовлень для 

суспільних потреб [4, ст. 22].  

На місцевому рівні важливою також є 

інформаційна підтримка соціального 

підприємництва. На сайтах місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування повинні бути переліки 

соціальних підприємств та суб'єктів соціально 

відповідального бізнесу даної області, району, 

населеного пункту, з вичерпною інформацією 

про напрями і характер діяльності, зміст 

соціальних послуг чи допомоги, що ними 

надаються. Зокрема, (наприклад щодо 

соціального підприємництва в Закарпатській 

області) слід відмітити, що 23 березня 2017 р. під 

час засідання ―круглого столу‖ ―Соціальне 

підприємництво – нова філософія бізнесу‖ в 

Ужгороді був презентований проект ―Центр під-

тримки соціального підприємництва‖. 

Ініціатором проекту стала громадська організація 

―Моє Закарпаття‖, яка стала переможцем 

Другого конкурсу малих грантів та упродовж 6 

місяців 2017 року реалізовувала проект ―Центр 

підтримки соціального підприємництва‖. Проект 

був започаткований у місті Ужгороді за 

фінансової підтримки Європейського Союзу та 

адмініструється БО ―Благодійний фонд ―Центр 

громадських ініціатив―. Даний центр підтримки 

соціального підприємництва почав працювати як 

майданчик для об’єднання ініціатив молодих 

людей, ветеранів АТО, людей з обмеженими мо-

жливостями та підтримки розвитку їхніх ―бізнес-

проектів―. Очевидно, що своєчасний доступ до 

інформації про діяльність таких ―Центрів‖ та 

грантових програм ефективно сприятиме 

розвитку соціального підприємництва не лише в 

окремому регіоні, але і у всій державі. 

Загалом вдосконалення системи державного 

регулювання соціального підприємництва та 

соціально відповідального бізнесу може усунути 

цілу низку перешкод, які сьогодні стоять на 

шляху їх ефективного розвитку. Дієве державне 

регулювання та державна підтримка соціально 

відповідального бізнесу повинні підняти його 

розвиток на принципово новий рівень – від 

роботи поодиноких соціальних підприємств до 

виконання великими фондами і компаніями 

багатокомпонентних соціальних проектів у 

різних сферах – соціального захисту, охорони 

здоров'я, освіти, культури, розвитку соціальної 

інфраструктури в громадах (особливо в сільській 

місцевості) тощо, з використанням методів 

масштабної корпоративної філантропії.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень.  

1. Сучасне соціальне підприємництво 

спрямоване на розширення виробничої 

діяльності задля вирішення чи пом'якшення 

соціальних проблем осіб та їхніх цільових груп. 

Його перевагами є соціальний вплив, 

інноваційність, залучення цільових груп до 

виробництва якісного соціально значущого 

продукту, позитивні соціально-психологічні 

ефекти в громаді. Весь прибуток соціального 

підприємства реінвестується в розширення 

діяльності та спрямовується на досягнення 

соціальних ефектів. Прибуток суб'єкта соціально 

відповідального бізнесу загалом розподіляється, 

як у традиційному бізнесі, а на досягнення 

певного соціального ефекту спрямовується його 

певна частина.  

2. У сфері державного регулювання 

соціального підприємництва та соціально 

відповідального бізнесу держава застосовує 

нормативно-правові, адміністративні та 

економічні методи. Ефективне організаційне 

регулювання соціального підприємництва та 

соціально відповідального бізнесу є неможливим 

без створення відповідних державних підрозділів 

на урядовому та місцевому рівнях або надання 

існуючим підрозділам нових повноважень. 

Важливим регуляторним методом є розподіл 

повноважень щодо регулювання соціального 

підприємництва та соціально відповідального 

бізнесу між органами державного управління. 

Економічні методи державного регулювання 

передбачають сукупність економічних та 

фінансових важелів забезпечення бізнесових 

інтересів суб'єктів підприємництва; до них 

належать розробка цільових комплексних 

програм, різні форми фінансової підтримки, 

фіскальні засоби, фінансовий контроль.  

3. Показана актуальність реалізації всіх 

методів державного регулювання соціального 

підприємництва та соціально відповідального 

бізнесу на рівні місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування.  
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Перспективи подальших досліджень 

полягають у встановленні найбільш оптимальної 

моделі соціального підприємництва, яка, попри 

кризову економіку та існуючий збройний 

конфлікт, може ефективно реалізуватися як в 

окремих регіонах, так і по всій Україні за умов 

відповідного державного сприяння та прийняття 

закону Про соціальне підприємництво.  
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