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Оскільки держава за об’єктивних умов не здатна повністю розв’язати 

соціальні проблеми суспільства, а ресурси некомерційних організацій 

обмежені, діяльність не системна, то вирішення подібних проблем 

підприємницькими засобами є досить перспективним [1]. 

Досвід зарубіжних країн свідчить про нагальну необхідність закріплення 

інституту соціального підприємництва на законодавчому рівні та визначення 

основних правил функціонування та підтримки такого типу підприємств в 

соціально-економічному середовищі держави [2]. 

Соціальне підприємництво поширюється на такі галузі, як освіта, охорона 

навколишнього середовища, боротьба з бідністю, захист прав людини тощо. 

Соціальне підприємництво має позитивний ефекти від діяльності, це: сприяння 

працевлаштуванню людей з обмеженими фізичними та психічними 

можливостями та безробітних; пропонування нових шляхів для реформування 

державних соціальних послуг; підтримка залучення громадян до участі у 

соціальних ініціативах на волонтерських засадах, об’єднання громад навколо 

соціальних проблем; розширення видів соціальних послуг, які залишаються 

поза увагою звичайного бізнесу у зв’язку з малоприбутковістю, 

непопулярністю, відсутністю належної професійної підготовки тощо [3]. 

Соціальне підприємництво стає інструментом для вирішення соціальних 

проблем суспільства завдяки інноваційній складовій. Держави, що 

демонструють стійкий розвиток, гуманне ставлення до людини, повагу до 

суспільних інститутів, розглядають соціальне підприємництво як ефективний 

інструмент соціально-економічної політики  однією з основних характеристик 

соціального підприємництва є те, що воно надає перевагу створенню 

суспільного продукту над прибутком і використовує для досягнення 

соціального блага соціальні та економічні інновації. У результаті, це сприяє 

прискоренню соціальних змін та задоволенню суспільних потреб. Хоча цей 

кон’юнктурний тренд у різних країнах має дещо різне вираження, ми можемо 

спостері гати єдину тенденцію — вирішення соціальних проблем 

підприємницькими методами [1]. 
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