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Статтю присвячено характеристикам теоретикоQметодичних та аналізу практичних засад соціального
підприємництва, спеціалізації соціальних підприємств на селі. Запропоновано визначення сутності соціального
підприємництва як виду соціальних інновацій, іннваційної форми бізнесу.

Визначено організаційноQекономічну специфіку функціонування соціального підприємництва і теоретично
обгрунтовано напрями становлення соціальних підприємств у сільському секторі економіки.

Доведено актуальність розвитку соціального підприємництва на селі для досягнення критеріїв сталого розQ
витку. Визначено чинники соціалізації підприємницької діяльності на селі, в агропродовольчому секторі як чутQ
ливих для економіки й суспільства.

Обгрунтовано теоретикоQметодичні відмінності між класичним і соціальним підприємництвом, соціальних
підприємств. Проаналізовано приклади функціонування підприємств та наведено напрями їх спеціалізації в УкQ
раїні. Відзначено роль і перспективи становлення соціальних підприємств у досягненні засад сталого розвитку.

The article is devoted to the characteristics of theoretical and methodological and analysis of practical principles of
social entrepreneurship, specialization of social enterprises in the countryside. The definition of the essence of social
entrepreneurship as a type of social innovation, an innovative form of business that operates on the basis of social
responsibility, mutual assistance is proposed.

The organizational and economic specifics of functioning of social entrepreneurship are defined and the directions
of formation of social enterprises in the rural sector of the economy are theoretically substantiated.

The urgency of the development of social entrepreneurship in the countryside to achieve the sustainability criteria
has been proved. The factors of socialization of entrepreneurial activity in the countryside, in the agriQfood sector, are
identified as sensitive to the economy and society.

The exceptional importance of social entrepreneurship in the mechanism of implementation of the rural model of
rural economy management has been proved. The role of social entrepreneurship in the development of socially responsible
farming in the countryside is revealed. The organizational and legal structure of social enterprises and the most suitable
for this activity are entrepreneurial forms.

The organizational and economic peculiarities of the combination of economic and social principle in social
entrepreneurship are determined. The organizational status of social enterprises as nonQprofit structures fulfilling the
mission of village conservation is characterized. The overall innovativeness of social enterprises as nonQprofit organizations
specializing in the implementation of social functions is proved.

The theoretical and methodological differences between classical and social entrepreneurship and social enterprises
are substantiated. Examples of functioning of enterprises are analyzed and directions of their specialization in Ukraine
are given. The role and prospects of becoming social enterprises in achieving the principles of sustainable development
are noted.

The author's vision of the prospect of development of social entrepreneurship in rural areas is offered, taking into
account national peculiarities of rural development and agriQfood sector of the economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Соціальне підприємництво є зовсім новою сферою

зайнятості в Україні, а для сільського сектору — це вза$
галі інноваційна форма організації господарювання. Цей
сектор підприємницької зайнятості потребує поглибле$
ного вивчення, на практиці ж актуалізується як конку$
рентоспроможний механізм вирішення соціально$еко$

номічних проблем за безпосередньої заінтересованості
та участі сільських жителів. Це сьогодні вкрай важли$
во, адже держава, галузеві виробничі підприємства зде$
більшого усунулися від соціально спрямованої вироб$
ничої, інфраструктурної, обслуговуючої діяльності.
Потрібна консолідація громадської соціально$спрямо$
ваної ініціативи для активізації механізмів село збере$
ження, поширення екологічних виробництв, які сприя$
ють сталому розвитку тощо. Важливість вирішення про$
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блем щодо поширення соціального підприємництва на
селі, в агропродовольчій сфері відповідає Цілям стало$
го розвитку ООН [1], які відзначені до реалізації Ука$
зом Президента України "Про Цілі сталого розвитку
України на період до 2030 року" від 30.09.2019 р. № 722/
2019 [2]. Проблема становлення соціального підприє$
мництва актуальна, має відповідне наукове і практичне
значення як аспект осучаснення й побудови інновацій$
ної економіки. Місія соціальних підприємств полягає у
вирішенні суспільних проблем, покращення соціально$
економічного стану громад, зокрема сільських, які найб$
ільше потребують впровадження механізму соціального
підприємництва. Суспільний запит на соціально спрямо$
вані підприємницькі структури посилюється і для його
задоволення актуалізується необхідність розроблення
аналітичних та методичних основ вивчення проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження проблем соціального підприємництва

відповідають вимогам часу, адже механізми підвищен$
ням добробуту людей змінюються. Проте в період
утвердження класичного капіталізму підприємництво
сприймалося як капіталістична форма організації еко$
номічної взаємодії з опосередкування задоволення су$
спільних інтересів. Підприємці діють в умовах конку$
ренції і на засадах ризику, також їх діяльність потре$
бує наявності підприємницького таланту, проте модель
соціального підприємства є гібридною — поєднує еко$
номічне і соціальне начало.

Науковий базис визначення функціональних харак$
теристик підприємництва і соціальної конструкції гос$
подарського механізму, як економічної моделі, відміче$
ний у дослідженнях Й. Шумпетера [3], Г. Форда [4].
Близько до визначення функціональних характеристик
соціального підприємництва підійшов М. Туган$Бара$
новський [5], який розглянув розподіл доходів у капі$
талістичному господарстві їх відношення до соціальної
відповідальності. Основи соціального підприємництва
закладені працями М. Юнуса [6], отримують розвиток
згідно досліджень Н. Сіренко і Т. Лункіної [7], І. Босак
[8], Г. Давидовської [9], Н. Ільченко [10], З. Варналія [11],
В. Никифорак [12], Б. Косович [13]. Дотичними до роз$
криття піднятої проблеми, включаючи розкриття
аспектів соціального розвитку села, сільськогоспо$
дарського підприємництва, а також спеціалізації є пуб$
лікації О. Шпикуляка [14], М. Маліка [15], Х. Бергмана
[16], В. Андрійчука та І. Сас [17], Н. Білецької [18]. Ана$
літично спеціалізацію соціальних підприємств на селі, в
агропродовольчій сфері розглядають кваліфікуючи їх
за напрямами діяльності з відкритих інформаційних
джерелах [19], а також каталогів і аналітичної літера$
тури [20]. Ці теоретичні й практичні аспекти стану со$
ціалізації аграрного сектору актуалізують різносторонні
питання соціального підприємництва на селі, визначен$
ня засад його розвитку та аспектів спеціалізації. Беру$
чи до уваги наукові розробки і практичний досвід роз$
витку соціального підприємництва в економіці, динамі$
ку на селі, проблема потребує додаткового вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення національної специфіки

розвитку і виявлення характеристик спеціалізації со$
ціального підприємництва на селі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціалізація бізнесу забезпечила перетворення капі$
талістичного підприємництва на соціально спрямоване. Ви$
никли структури виключно соціального характеру —
відбувається формування соціальної економіки. Соціаль$
не підприємництво пов'язуємо з соціальною економікою,
яку впроваджує соціально зорієнтована держава — один
з винаходів, речей. Що змінили світ [21]. "В основі будь$
якої соціальної держави головна відповідальність за те,

щоб люди не голодували на вулиці, повинна лежати не на
родині, доброчинних організаціях або приватних страхо$
вих компаніях, а на уряді" [21, с. 58]. Цей аспект соціаль$
ної економіки означає розподіл державою наявних со$
ціальних ресурсів; у випадку оцінок засад розвитку со$
ціального підприємництва ситуація дещо інша — воно пе$
редбачає заробляння грошей і системну соціальну роботу
зацікавлених осіб — учасників підприємницького проце$
су. Теоретичні засади концепції соціального підприємниц$
тва є багатоплановими, це діяльність, яка не обов'язково
ставить за первинне завдання отримання прибутку. Під со$
ціальним підприємництвом прийнято розуміти спосіб, ме$
ханізм впровадження певного виду соціальних інновацій,
які необхідні для покращання життя людей, задоволення
потреб економічно вразливих верств населення тощо.

Соціальне підприємництво представлене здебільшого
у чутливих для держави, суспільства сферах. Наприклад,
для агропродовольчої сфери можуть бути характерні
підприємства, які за підтримки держави, бізнесменів$
філантропів виробляють соціальне продовольство, реалі$
зовують його на спеціальних торговельних майданчиках
за соціальними цінами. Структурно класифікація соціаль$
них підприємств або соціально спрямованих за базовими
нормами утворення, як наприклад, сільськогосподарський
кооператив, може бути здійснена за спеціалізацією, орга$
нізаційними формами, галузевим призначенням тощо.

На селі і зокрема в агропродовольчому секторі еко$
номіки України цей вид діяльності лише започатковуєть$
ся, хоча типові соціальні підприємства вже функціону$
ють. Вважаємо, що в теорії і практиці слід розрізняти
соціальне підприємництво як діяльність спеціалізованих
організацій і соціальну діяльність підприємств як додат$
кову функцію; у соціального підприємства соціальна
місія є статутною господарською діяльністю, а у кла$
сичного — реалізується через механізм соціальної від$
повідальності. Креатив соціального підприємництва —
поєднання капіталізму із духом меценатства. Практич$
но соціальне підприємництво є втіленням вищої форми
соціальної відповідальності через механізм реалізації
цілей соціального порядку. У соціальному підприєм$
ництві поєднані соціальне і економічне начало, що
актуально на практиці наприклад для відродження деп$
ресивних сіл.

Із розвитком конкурентних ринкових відносин, в ук$
раїнському селі набувають поширення різному, новітні
види креативного підприємництва, тобто створюються не
лише сільськогосподарські підприємства, а наприклад
структури соціального спрямування — соціальні підприє$
мства. Соціальне підприємництво слід розглядати в рам$
ках становлення моделі селозберігаючого господарюван$
ня, у перспективі актуалізація розвитку соціального
підприємництва потребує необхідного законодавчого за$
безпечення. Також соціальне підприємництво є особли$
ва, нетипова форма реалізації соціального капіталу. Особ$
ливість у тому, що соціальне підприємництво відзначаєть$
ся поєднанням соціального і економічного начала, соціаль$
не начало водночас вважається головним. Пріоритетність
зазначеного аспекту в статусах відповідає принципам со$
ціального підприємництва і засадам функціонування
соціальних підприємств. Головний принцип — безприбут$
ковий статус та спрямованість на досягнення соціального
результату.

Соціальні підприємства є інноваційними суб'єктами,
які на відміну від класичних господарських формувань,
ставлять за мету не отримання прибутку, а задоволення
суспільних потреб — такий принцип здійснює корекцію
їх напрямів їх спеціалізації. В основі функціонування —
мотивація до суспільно$корисної діяльності, сформова$
на стимулами нематеріального плану, переконаннями. У
соціальному підприємництві визначальними вважаємо
соціальні мотиви результативності господарювання.

Головні ознаки соціальних підприємств — неприбут$
ковий характер і соціальна місія господарювання. Со$
ціальні підприємства є суб'єктами, яких можна вважати
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організаціями у складі інфраструктури з виконання со$
ціальних функцій у виробничій і у обслуговуючій сфері.
Завдання соціального підприємництва (підприємства) —
створення продукту чи послуги, які сприятимуть, забез$
печують задоволення соціальних, суспільно значимих про$
блем. Первинними в такому разі соціальні інтереси, які
підкріплюються економічно. Орієнтування соціального
підприємництва першочергово на досягнення соціальних
вигод означає особливості функціонування економічного
механізму. Фактично соціальне підприємництво є важли$
вою складовою реалізації соціальної політики на селі. Зав$
дяки його розвитку, сільські громади отримують додат$
кову спроможність вирішення проблем за різними напря$
мами, особливо у соціально$трудовій сфері тощо. Цей
механізм ефективний в умовах децентралізації влади та
управління, тому його потрібно використовувати.

Для України соціальні підприємства — новітня сфе$
ра господарювання, особливо на селі, найбільш консер$
вативному до будь$яких змін середовищі. Проте нині
багато проблем сільського розвитку залишаються не
вирішеними і ситуація непроста. Також ситуація скла$
дається таким чином, що динамізм сільського розвит$
ку, змушує до широкого застосування підприємницьких
підходів до вирішення соціальних проблем. Вважаємо,
що соціальна підприємницька діяльність нетипова для
сучасного етапу розвитку ринкових відносин в нашій
державі, особливо на селі. Проте для національного
сільського сектору особливим є те, що відбулися зміни.
Сільськогосподарські підприємства не беруть на себе
відповідальність за соціальну сферу, хоча залишаються
селозберігаючими. Тому з'являються типові соціальні
підприємства — організації з неприбутковим статусом.

Сільський, агропродовольчий сектор є особливим за
значимістю і механізмами господарювання, адже висту$
пає соціально$економічним драйвером життя. Середови$
ще сільськогосподарського та іншого бізнесу на селі до$
сить консервативне. Проте шляхом трансформації відбу$
лися зміни у соціалізації сільськогосподарських
підприємств, які ми вважаємо базовими для розвитку ук$
раїнського села через різнопланові за організацією струк$
тури. Водночас поява нових форм господарювання не є
частою, аналогічними вважаємо статуси поширення со$
ціального підприємництва. Потроху воно набуває поши$
рення, про що свідчать відповідні практики, а також на$
слідує певні рамки спеціалізації і галузеві представлення.

Соціальне підприємництво відбулося здебільшого у
чутливих для держави, суспільства сферах: виробницт$
во соціального продовольства, реалізація сільськогос$
подарських продуктів за соціальними цінами. Практич$
но соціальне підприємництво є функцією спеціалізова$
них структур, які господарюють не ставлячи за головну
мету отримання прибутку. Навколо цих суб'єктів аку$
мулюються ресурси, реалізовуються управлінські
рішення щодо організаційно$економічного сприяння
соціалізації сільського життя на ринкових засадах.

В Україні законодавчо проблема соціального і підприє$
мництві, відповідно статусу суб'єктів за організаційно$пра$
вовою формою не врегульована. Проте законодавчо виз$
начені організаційно$правові форми підприємництва, в
рамках яких зацікавлені суб'єкти можуть створити соці$
альне підприємство, зокрема — це наступні: усі види
підприємств, кооперативи, орендні підприємства, споживчі
товариства і їх спілки, господарські товариства, асоціації,

корпорації, консорціуми, організації
орендарів, організації покупців, гро$
мадські організації, релігійні органі$
зації, заклади, установи, які не здійс$
нюють підприємницьку діяльність.

Вони вбудовані в соціально$еко$
номічну модель сільського розвитку
як продуктивна сила, соціальні аген$
ти, носії соціальної функції. Бізнес$
моделі соціальних підприємств ство$
рюються для вирішення суспільних

проблем. До структур соціального підприємництва мож$
на віднести організації, які: формують соціальне життя
громадян; реалізовують соціальні ініціативи; заходи гро$
мадської активності. Найбільш прийнятною формою
соціального підприємства є кооператив — система парт$
нерських зв'язків учасників за безпосередньої їх участі
у наданні соціальних послуг.

Вважаємо, що слід розрізняти соціальне підприєм$
ництво як діяльність спеціалізованих організацій і со$
ціальну діяльність підприємств як додаткову функцію;
у соціального підприємств соціальна місія є статутною
господарською діяльністю, а у класичного — реалізуєть$
ся через механізм соціальної відповідальності. Зокрема
соціальне підприємництво — це форма зайнятості
сільського населення; інноваційний спосіб організації
господарської діяльності на селі. В класифікації соціаль$
них підприємств пропонуємо виділяти виробничо$гос$
подарський і обслуговуючий напрям діяльності на основі
яких формується характер спеціалізації.

Напрями спеціалізації соціальних підприємств на селі
формуються під впливом переважно мотивацій благо$
дійництва і ресурсних можливостей регіону. Економічна
складова соціального типу господарювання не має вирі$
шального значення в системі переконань створення со$
ціального підприємства, бо діяльність неприбуткова.

Для підтвердження зазначено наведемо деякі прикла$
ди практики соціального підприємництва на селі і в агро$
продовольчій сфері. Пропонуємо методичні аспекти кла$
сифікаційного групування соціальних підприємств на
селі, за критеріями: напрям діяльності; чисельність зай$
нятих; цільова аудиторія представлення виробленого
продукту; територіальне розміщення (регіон); організа$
ційна, організаційно$правова форма (рис. 1).

Практика поширення, формування спеціалізації
соціального підприємництва в Україні перебуває на
етапі становлення або навіть зародження, але сам про$
цес, в питанні доступності емпіричних оцінок стану є
надзвичайно складним у реалізації. Соціальні підприє$
мства є різноплановими за характеристиками різних
класифікацій. Тенденції залежать від культури і традиції
розвитку системи господарювання — соціалізації, рівня
матеріального добробуту, якості соціального капіталу,
який сформувався на селі, мотивації селян до органі$
зації структур взаємодопомоги тощо.

Соціальне підприємництво вважаємо пріоритетною
формою господарської діяльності на селі в умовах де$
централізації. В ситуації коли держава практично знач$
но усунулася від вирішення соціальних проблем, за де$
легування значної частини повноважень місцевим тери$
торіальним громадам — соціальне підприємництво є тим
механізмом, який здатен сприяти вирішенню цілого ряду
проблемних завдань.

Соціальні підприємства формують інфраструктуру
ринку соціальної діяльності. Держава та уповноважені
нею органи можуть створювати соціальні підприємства,
які виконують місію впровадження заходів державної
соціальної політики на безприбутковій основі. Тим са$
мим, відбувається використання чинників соціального
партнерства, підприємницької і громадянської солідар$
ності, взаємодопомоги для соціалізації економічної си$
стеми, реалізації пріоритетів соціальної політики. У цьо$
му проявляється спеціалізація соціальних підприємства
(табл. 1).

Критерії класифікаційного групування 

Напрям 
діяльності 

Чисельність 
зайнятих 

Цільова 
аудиторія 

представлення 
виробленого 
продукту 

Територіальне 
розміщення 

(регіон) 

Організаційна, 
організаційно-
правова  форма 

Рис. 1. Критерії класифікаційного групування соціальних підприємств на селі

Джерело: запропоновані автором.
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Джерело: систематизовано автором на основі опрацьованої літератури [19; 20].

Таблиця 1. Кваліфікаційні характеристики соціальних підприємств в Україні: на селі і в агропродовольчому секторі

Назва та організаційно-правовий статус Напрям діяльності  (місія; спеціалізація) Чисельність працівників 
Розміщення 

Благодійний фонд «Терра Деї»  
(Terra Dei) Благодійна організація 

Надання засобів виробництва, організації власної 
справи в сільському господарстві  

5 осіб 
с. Пийтерфолво Закарпатська обл.

Громадська організація «Майстерня мрії» 
Громадська організація 

Виготовлення (фасування) і реалізація трав’яних 
чаїв 

6 волонтерів 
м. Львів 

Дитяче кафе з ігровою кімнатою «Капітошки» 
Приватне підприємство 

Надання послуг громадського харчування і розваг 
для дітей 

3 особи 
м. Лисичанськ,  Луганська обл.  

Дитячий садок «Баловастики» 
Орган самоорганізації населення 

Підтримка соціальних, культурних та/чи 
спортивних заходів 

2 особи 
с. Віта-Поштова, Київська обл. 

Інтернет-магазин кави «iCoffeeCo»  
ФОП 

Працевлаштування соціально вразливих груп 
населення 

4 особи 
м. Бориспіль, Київська обл. 

Інформаційно-туристичний центр «Зелена 
Кремінна» ФОП 

Надання послуг організації зеленого туризму 3 особи 
м. Кремінна,  Луганська обл. 

Комерційне соціальне підприємство «Наш 
Будинок Волноваха» ТОВ 

Діяльність у сфері вирішенні питань екологічного 
характеру та створення якісних умов життя  

25 осіб 
м. Волноваха, Донецька обл. 

Об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів «Чернігівщина екологічна» 
Сільськогосподарський кооператив 

Сприяння покращенню добробуту громадян та 
відновленню земель на осушених торфовищах  

15 осіб 
Чернігівська обл.,  
Ніжинський р-н 

Приватне підприємство «Малиновий рай» 
Приватне підприємство 

Вирощування ягідних культур; органічне 
виробництво  

2 осіб - волонтери 
с. Гряда, Львівська обл. 

Приватне підприємство «Мар’їнська Міні-
пекарня» Приватне підприємство 

Випічка і реалізація хліба,  
хлібобулочних виробів 

7 осіб 
м. Мар’їнка, Донецька обл. 

Приватне підприємство «Селиська сироварня» 
Приватне підприємство 

Покращення здоров’я нації, через вживання еко 
продукції. Створення нових робочих місць у 
сільській місцевості 

10 осіб 
с. Нижнє Селище, 
Закарпатська обл. 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Агросвіт» 
Сільськогосподарський кооператив 

Організаційна, роз’яснювальна функція та 
забезпечення збуту сільськогосподарської 
продукції 

4 – офіційно, 8 – волонтерів 
с. Крехів, Львівська обл. 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Агрофрут» 
Сільськогосподарський кооператив 

Надання сезонних робочих місць у депресивному 
районі з низьким рівнем зайнятості населення 

2 особи 
с. Романів, Львівська обл. 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Банилів» 
Сільськогосподарський кооператив 

Надання послуг з обробітку землі, спільне 
придбання мінеральних добрив та насіннєвого 
матеріалу 

2 особи 
с. Банилів, Чернівецька обл. 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «БОРТНІВ-ЕКОПРОДУКТ» 
Сільськогосподарський кооператив 

Надання послуг із обробітку землі, зберігання і 
реалізації сільськогосподарської продукції 

2 особи 
с. Бортнів, Волинська обл. 
 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Господар-2015» 
Сільськогосподарський кооператив 

Підтримка жителів, які отримують дохід від 
приватного селянського господарства 

3 особи 
с. Хоружівка, Сумська обл. 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Дари Гуцульщини» 
Сільськогосподарський кооператив 

Переробка дикорослих грибів, ягід, трав. 
Заморожування, бланшування, сушіння  

4 особи 
с. Селятин, район, Чернівецька 
обл. 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Дари Ланів» 
Сільськогосподарський кооператив 

Зниження собівартості переробки с/г продукції  4 волонтери 
с. Колосова,  
Тернопільська обл. 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Жовтневе» 
Сільськогосподарський кооператив 

Забезпечення послугами зі збору та охолодження 
молока, залучення молоді до роботи в сільському 
господарстві 

12 осіб  
с. Покровське (раніше – с. 
Жовтневе) Запорізька обл. 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Каїр» 
Сільськогосподарський кооператив 

Послуги в обробітку землі, у вирощуванні та 
реалізації сільськогосподарської продукції  

3 осіб 
с. Каїри, Херсонська обл. 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Київський» 
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 

Вирощування, переробка та експорту органічних 
ягідних культур (полуниця, малина, ожина)  

1 офіційно працевлаштований 
м. Київ 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Кринички» 
Сільськогосподарський кооператив 

Сприяння зменшенню собівартості 
сільськогосподарської продукції 

2 особи 
с. Котів, Тернопільська обл. 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Радодар» 
Сільськогосподарський кооператив 

Послуги зі збору, охолодження та транспортування 
молочної сировини  

3 особи 
с. Радісне, Хмельницька обл. 
 

Сільськогосподарський обслуговуючий 
кооператив «Щедрий край» 
Сільськогосподарський кооператив 

Надання с з організації заготівлі та переробки 
сільськогосподарської сировини;  діяльності та 
розвитку сільського туризму 

3 особи 
с. Старий Почаїв, 
Тернопільська обл.  

Соціальне підприємство «Натуральні соки з 
Екологічно чистих фруктів Карпат» 
Благодійного фонду «Карітас Коломийсько-
Чернівецької єпархії» ФОП 

Виготовлення натуральних соків. Витискання соків 
для населення 
 
 

3 особи 
м. Коломия, Івано-Франківська 
обл.  

Ферма «Святогірська коза» 
ФОП 

Розведення кіз Зааненської й Альпійської порід 
(французька генетика); переробка молока, 
виготовлення сирів 

6 осіб 
с. Студенок, Харківська обл. 

Фермерське господарство «Гармонія СМ» 
Фермерське підприємство 

Продаж товарів (власного виробництва), 
працевлаштування представників вразливих груп 

6 осіб 
с. Городище- Київська обл. 

Фермерське господарство «Костів» 
Фермерське підприємство 

Реалізація органічних, продуктів здорового 
харчуваннясвіжих, із природним смаком

2 осіб 
с. Поляни, Львівська обл.
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З аналізу складу і спеціалізації структур (табл. 1) вип$
ливає дослідницька позиція про те, що розвиток соціаль$
ного підприємництва в економіці України і на селі, перебу$
ває в зародковому стані, з'являються перші соціальні
підприємства, або ж такі, що схожі на них за принципами
функціонування, цілями. Усе залежить та підпорядковано
культурі підприємництва, національним традиціям госпо$
дарювання. Проблем чимало, головна з них — відсутність
рамкового спеціалізованого законодавства з регулювання
діяльності соціальних підприємств, загальна непрозорість,
не сформованість мотиваційного середовища.

За аналітичними висновками вітчизняних науковців
[22], прикладами соціальних підприємств в Україні є
наступні: платформа "Тепле місто" (м. Івано$Фран$
ківськ) — сприяння самореалізації мешканців міста і
досягненню високого рівня життя через надання грантів
на здобуття освіти, розвиток підприємництва; соціаль$
на пекарня "Горіховий дім" (м. Львів) — реалізація місії
подолання бідності в частині надання робочих місць
жінкам і продовольства безхатченкам; Львівська міська
громадська організація "Туристсько$спортивний клуб
"Манівці" — пропагування здорового способу життя і
розвиток місцевого туризму; піцерія "Pizza Veterano" —
допомога учасникам бойових дій на Сході України у їх
адаптації до мирного життя; благодійний магазин "Лас$
ка" — благодійний магазин з продажу уживаних і но$
вих речей українських виробників, виконує місію попу$
ляризації вітчизняних брендів продукції; Перше Анти$
кафе Бердянська "ЧАС Є" — пропозиція відкритого
простору для вільної творчості і відпочинку; соціальне
підприємство "Рукомисли" — створення робочих місць
для соціально вразливих осіб; Вінницький міжрегіональ$
ний центр реабілітації інвалідів "Поділля" — сприяння
вирішенню проблем професійної освіти та працевлаш$
тування людей з інвалідністю; громадська спілка "Со$
ціальне підприємство "Навчально$виробничий центр"
(м. Полтава) — організаційно$економічне сприяння со$
ціальній адаптації людей, що опинилися у складних жит$
тєвих обставинах; громадська організація "Майстерня
мрії" — центр денного перебування для дорослих лю$
дей із особливими потребами; парк князів Сангушків —
культурно$комунікативна платформа для комфортно$
го спілкування жителів міста; соціальне підприємство
"Миті" — соціальна допомога за різними напрямами;
спільнота взаємодопомоги "Емаус$Оселя" — допомога
у віднайдені сенсу життя людям, що опинилися на
узбіччі суспільства; благодійна організація "Регіональ$
ний центр соціальної адаптації" — сприяння соціальній
адаптації людей, які повернулися з місць позбавлення
волі; соціальний проект "Собачі вбиральні". Торгова
марка "ЛавГав" — сприяння чистоті довкілля через за$
охочення власників собак до прибирання в парках, скве$
рах [22, с. 32 — 52].

З цього висновок про те, що орієнтування соціаль$
ного підприємництва на досягнення соціальних вигод
означає особливості економічного механізму соціаль$
ного підприємства. Динаміка розвитку соціального
підприємництва залежить від якості соціального капі$
талу, носіями якого є окремі індивіди, різні організації
як от соціальні підприємства. Створюючи соціальне
підприємство індивіди комунікують між собою у про$
цесі задоволення економічних та соціальних інтересів.

Фактично соціальне підприємництво є важливою
складовою реалізації соціальної політики на селі. Зав$
дяки його розвитку, сільські громади отримують додат$
кову спроможність вирішення проблем за різними на$
прямами, особливо у соціально$трудовій сфері тощо. Це
механізм який ефективний в умовах децентралізації вла$
ди та управління, тому його обов'язково потрібно ви$
користовувати. Соціальне підприємництво надає спро$
можність суспільству реалізувати ефективну модель
соціальної конкурентоспроможності, у складі якої
розвиватимуться соціальні підприємства різних органі$
заційних форм та спеціалізації. Але слід враховувати

національну особливість структури підприємств, тобто
те, що: найбільш поширеними формами соціальних
підприємств на селі в Україні є кооператив — на відміну
від традиційної сільськогосподарської діяльності.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Практики розвитку соціального підприємництва в
Україні є відносно новими. Ця сфера перебуває на етапі
становлення або навіть зародження, тому актуальність
дослідження досить висока, але сам процес, особливо в
питанні доступності емпіричних оцінок стану є надзвичай$
но складним у реалізації. Пріоритети соціального підприє$
мництва вибудовуються поступово самим суспільством,
підприємцями, державна ж політика в будь$якому сенсі
по цій проблемі не прослідковується. Загалом розвиток
соціального підприємництва в економіці України і на селі,
перебуває в зародковому стані, з'являються перші соц$
іальні підприємства, або ж такі, що схожі на них за прин$
ципами функціонування, цілями. Усе підпорядковано куль$
турі підприємництва, національним традиціям господарю$
вання. Проблем чимало, головна з них, на нашу думку —
відсутність рамкового спеціалізованого законодавства з
регулювання діяльності соціальних підприємств.

Проте, соціальне підприємництво вважаємо пріори$
тетною формою господарської діяльності на селі в умо$
вах децентралізації. У ситуації коли держава практич$
но значно усунулася від вирішення соціальних проблем,
за делегування значної частини повноважень місцевим
територіальним громадам — соціальне підприємництво
— механізм селозбереження. Але для забезпечення
організаційно$економічної функціональності механіз$
му соціального підприємництва потрібно створити
цільове законодавство. В перспективі на державному і
місцевому рівні мають бути розроблені стратегічні про$
грамні документи для сприяння залученню підприємли$
вих соціально активних осіб до організованої діяльності
зі створення соціальних підприємств. Соціальне
підприємництво як креативна модель бізнесу характе$
ризує рівень соціальної свідомості суспільства і якість
соціального капіталу. Наявність соціальних підприємств
є перш за усе індикатором стану соціальної економіки,
бажання індивідів і підприємців діяти на благо соціуму.
Це вкрай важливо врахувати в подальших досліджен$
нях у світлі реалізації проблем сталого розвитку, реа$
лізації цілей, які визначені ООН на період до 2030 року.
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