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Fil. Dr. Jan-U. SandalInstitute (Finstadjordet, Norway) 

Соціальне підприємництво в Україні: законодавчі ініціативи 

 
З розвитком громадянського суспільства питання соціального 

підприємництва набуло особливого суспільного резонансу у зв‘язку з тим, що 

правової бази для здійснення такої діяльності немає, однак, по факту, найбільш 

активними в Україні за цим напрямом є громадські організації та об‘єднання 

(NGO), а також благодійні організації. 

Звернувшись до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про громадські об'єднання» 

з‘ясовуємо, що метою діяльності громадських об'єднань є, серед ряду інших, 

задоволення суспільного інтересу, що підпадає під ідею соціального 

підприємництва. Однак, відповідно до ч. 5 ст. 1 цього ж закону: «Громадське 

об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без 

такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є 

непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання 

прибутку». Тобто, навіть громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, 

по-перше, не є підприємством, по-друге, його основною метою не є одержання 

прибутку. Ці дві тези, по суті, є взаємовиключними та підтверджують 

невідповідність даного добровільного об'єднання статусу соціального 

підприємництва. 

Виходячи з цього логічно зауважити, що соціальне підприємництво в 

Україні, яке по факту вже існує, формує запит на розробку та прийняття 

фундаментальної законодавчої бази для повноцінного функціонування та 

розвитку даного напряму діяльності. 
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Варто підтримати тезу Голуб‘яка Н.Р. про те, що«державі необхідно 

відігравати вагому роль у створенні й розвитку соціальних підприємств, 

зокрема, необхідно розробити спеціальну законодавчу базу, відповідну 

програму розвитку з визначеними пріоритетами фінансової підтримки, 

створити інструменти залучення бізнесу й громадських організацій для 

розвитку соціального підприємництва, а також сформувати сприятливі умови у 

сфері оподаткування» [1, с. 17]. 

Дійсно, законопроект про соціальне підприємництво в Україні маємістити 

тлумачення основних понять та механізмівйого функціонування, а також чіткі 

напрями правової політики щодо таких підприємств. 

Деякі науковці проводять інші аналогії з організаціями, які по роду 

діяльності можна віднести до категорії соціальних підприємств. Так, 

Давидовська Г. І. акцентує: «У Законі «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» чітко вказувалося, що громадські організації людей з 

інвалідністю можуть створювати господарські підприємства і заробляти на 

цьому гроші. Це можна вважати прототипом соціальних підприємств» [2, с. 

107]. 

Зазначимо, що в Україні найбільш відомим з цього питання є проект 

Закону про соціальні підприємствавід 23.04.2015, який не був прийнятий. 

Також, згідно з Постановою ВРУ «Про порядок денний восьмої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання» від 20.03.2018 № 2351-VIIIпроект Закону 

про соціальні підприємства за реєстраційним номером 2710 було віднесено до 

розділу II«Питання, які доручається підготувати і доопрацювати для розгляду 

на сесії». Цікаво, що даний законопроект, виходячи з даних, наданих на 

офіційному сайті Верховної Ради України так і не було розглянуто. 

На нашу думку, даний законопроект дійсно потребує доопрацювання, 

особливо в аспекті визначення належності суб'єктів господарювання  до 

категорії «соціальне підприємство». За даним проектом це питання має 

відноситись досфери компетенції так званої Міжвідомчої комісії з державної 

підтримки соціальних підприємств, статус якої не визначений. Більше того, 
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законопроект не пропонує чіткого переліку критеріїв встановлення 

відповідності статусу «соціальне підприємство». 

На завершення хотілося б нагадати саму сутність соціального 

підприємництва, звернувшись дотези норвезького експерта з соціального 

підприємництва та інновацій Яна-Урбана Сандала про те, що успішне соціальне 

підприємництво спричиняє собою значні зміни у соціальному секторі, сприяє 

підвищенню якості життя для всіх людей без будь-якої дискримінації, 

формуванню більш справедливого суспільства та розвитку демократії [3, с. 23]. 

Отже, питання формування законодавчої бази для розвитку соціального 

підприємництва в Україні потребує уваги не тільки з боку представників 

громадського сектору та науковців, а й суб‘єктів законодавчої ініціативи. 
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