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виплати заробітної плати та відповідність даних розрахунків вимогам чинного 
законодавства з оплати праці.  

Процес проведення судово-економічної експертизи і її результати відобра-
жаються у вигляді експертного висновку. Висновок експерта є самостійним дже-
релом доказів, тому має підтверджуватися первинними документами, обліковими 
регістрами, звітністю підприємства, неприпустимим є упереджене відображення 
встановлених фактів 

Отже, проведення судової економічної експертизи є одним з найбільш досто-
вірних процесуальних засобів з’ясування істини економічних злочинів  під час ро-
зслідування нарахування та виплати заробітної плати та відіграє важливу роль для 
забезпечення повного, об’єктивного та неупередженого розслідування. 
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Значення соціального підприємництва (СП) як феномену розвитку сучасної 
економіки і як об’єкту дослідження низки соціальних наук останніми роками пос-
тійно зростає. 
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Проте, зміст, складові і принципові риси цього поняття й досі залишаються 
нечітко визначеними,  по-різному трактуються дослідниками і викликають чис-
ленні дискусії.  

Найбільш суттєвою причиною цього є багатовимірність поняття СП. 
Тому визначення змісту поняття СП, а також окреслення і порівняння між со-

бою різних поглядів вчених стосовно тлумачення цього явища здаються повністю 
доцільними і актуальними. 

У найбільш загальному вигляді соціальне підприємництво (СП) можна визна-
чити як таку підприємницьку діяльність, що спрямована на пом’якшення власти-
вих капіталізму соціальних протиріч і скорочення  нерівності у доступі до націо-
нального багатства й розподілі доходів. 

Як і будь-яка інша підприємницька діяльність, що обов’язково  передбачає 
взаємодію безлічі стейкхолдерів і продукування численних екстерналій, СП а прі-
орі є соціальною діяльністю. І з цієї точки зору поняття СП є тавтологічним. Втім, 
його використання є цілком припустимим, якщо ставитися до нього не як до стро-
гої наукової категорії, а як до елементу економічної риторики – метафори – в од-
ному ряду разом із такими «спорідненими» конструкціями, як людський капітал, 
соціальний капітал та ін. 

Поняття СП було запроваджено у 1980-і роки дослідником Біллом Дрейто-
ном, і з тих пір постійно набуває зростаючої популярності і уваги як з боку прак-
тиків, так й вчених. Ця загальна тенденція обумовлена, перш за все, тим, що на-
громадження у сучасному суспільстві соціальних проблем вимагає пошуків нового 
підходу до їх вирішення – саме підприємницького, а не бюрократичного. Таким 
чином, СП набуває популярності і розвивається як своєрідна відповідь на нездат-
ність сучасних держав вирішувати соціальні проблеми своїх суспільств – з одного 
боку, через брак ресурсів, з іншого, – завдяки загальній неефективності громіздких 
державних бюрократичних структур. На відміну від держави діяльність соціаль-
них підприємців є інноваційною, креативною, і, що головне, налаштованою не на 
імітацію, а на  дійсне вирішення соціальних проблем суспільства. Своєрідним ви-
знанням суттєвого внеску соціальних підприємців у розв’язання проблем розвитку 
сучасного суспільства стало рішення Нобелівського комітету, який у 2006 році 
присудив Нобелівську премію миру Мухаммеду Юнусу –  соціальному підприєм-
цю з Бангладеш за його проект мікрокредитування дрібних бізнесів найбідніших 
верств населення країни через організований ним «Банк Грамін». 

Аналіз численних підходів до визначення СП, що існують у сучасній науці, 
дозволяє визначити вісім головних підходів до цього явища, виходячи з особливо-
стей досліджуваних проблем, на яких фокусується увага вчених: 

1. Поєднання соціальних та економічних цінностей, що породжуються СП. 
2. Мотиви та рушії СП. 
3. Можливості, що використовуються соціальними підприємцями. 
4. Значення, масштаби та інноваційність соціальних результатів. 
5. Особистісні характеристики соціальних підприємців. 
6. Джерела фінансування соціальної підприємницької діяльності. 
7. Вимірювання результатів діяльності соціальних підприємницьких підпри-

ємств. 
8. Індивідуальний або колективний характер дії соціальних підприємців. 
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У більшості цих метрик форми соціальних підприємств та їх інші ознаки мо-
жуть змінюватися у континуумі.  

Узагальнення емпіричних досліджень СП дає підставу сформулювати такі 
принципові характеристики діяльності соціальних підприємців:  

- можуть мати як соціальні, так і економічні цілі, при цьому соціальні цілі до-
мінують; 

- мають сильну мотивацію щодо досягнення соціально бажаних цілей при 
можливій наявності в них фінансових мотивів;  

- можуть переслідувати не лише соціальні, а й ринкові цілі, тобто використо-
вувати у своїй діяльності ринкові механізми;  

- використовують різні ринкові стратегії розвитку, різні джерела фінансуван-
ня; 

- не пов’язані із обов’язковим визначенням особливого статусу; можуть бути 
як прибутковими, так й неприбутковими;  

- враховують як економічні, так і соціальні показники розвитку, що вимагає 
розробки й обґрунтування спеціальних методів оцінювання;  

- можуть представляти як індивідуальну, так і колективну діяльність. 
Дані висновки являють собою загальну основу тлумачення сучасних поглядів 

вчених й практиків на проблеми розвитку соціального підприємництва, а також 
задають орієнтири його подальших розвідок. 
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Рівень розвитку економіки країни значною мірою залежить від інвестицій, 
тому без зовнішніх і внутрішніх інвесторів неможливо запустити механізм розвит-
ку національної економіки. Залучення іноземних інвестицій є ефективним спосо-
бом включення національної економіки у світовий поділ праці, підвищення конку-
рентоспроможності виробництва, створення нових робочих місць. 

Міжнародний рух капіталу —переміщення між країнами певної вартості в то-
варній чи грошовій формі з метою отримання прибутку або підприємницької ви-
годи [1]. Міжнародний рух капіталу, тобто ввезення і вивезення капіталу, є однією 
з важливих форм міжнародних економічних відносин та складається з руху підп-
риємницького та позичкового капіталу. Рух підприємницького капіталу складаєть-
ся з прямих та портфельних іноземних інвестицій. 

Прямі іноземні інвестиції — це довгострокові вкладення матеріальних засобів 
компаніями-нерезидентами в економіку країни [2]. Одним із пріоритетних напря-
мів державної економічної політики як України, так і більшості країн світу є залу-
чення прямих інвестицій. Іноземні інвестиції дозволяють провести модернізацію 
та оновлення виробничих потужностей в економіці, збільшити виробничі потуж-


