
Аналітична записка 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У 

РОЗВ’ЯЗАННІ ЛОКАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТОЛИЦІ 

 

Досліджено та обґрунтовано необхідність формування механізмів підтримки 

розвитку соціального підприємництва у м. Києві як одного з інструментів 

пом’якшення/вирішення локальних соціальних проблем мешканців столиці. 

Ідентифікація проблеми, обґрунтування необхідності її вирішення та 

нагальності розв’язання 

Вагомою нагальною проблемою реалізації політики у м. Києві на сьогодні 

є збільшення чисельності безробітних та категорій осіб, які потребують соціальної 

підтримки, що зумовлено тривалим військовим конфліктом на Сході України, 

анексією Криму, пандемією, стагнацією економіки, ростом інфляції тощо. 

Розв’язання завдань соціальної сфери забезпечується шляхом фінансування 

бюджетних програм. Одним із недоліків цього механізму є тривале їх прийняття, 

недофінансування при реалізації, обмеженість дії в часі, що не сприяє прискоренню 

соціальних змін та задоволенню соціальних потреб громадян. Інструментом, який 

дає змогу локально вирішувати або пом’якшувати такі проблеми, є інноваційний 

бізнесовий підхід щодо утворення та функціонування соціальних підприємств. 

Його особливість полягає в об’єднанні соціального і бізнесового напрямів в єдиний 

механізм: соціальні підприємства самостійно генерують прибутки, витрачаючи 

фіксовану частину з них на розв’язання соціальних проблем, сприяють 

впровадженню інновацій, підтримують активну громадянську позицію його 

учасників, суспільну солідарність.  

Довідково. Європейський комітет регіонів у «Eastern Partnership deliverables for 2020: The contribution of local 

and regional authorities» наголошує на «конкретних заходах щодо розвитку соціального підприємництва як форми 

неформальної освіти серед молоді та дорослих на місцевому та регіональному рівні, яке вирішує локальні проблеми, 

генерує прибутки, створює робочі місця та сприяє розвитку соціальних інновацій на місцях» 1.  

                                                           
1 Eastern Partnership deliverables for 2020: The contribution of local and regional authorities. - [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:.https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2017-05903-00-00-PA-

TRA-EN.docx 
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У Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства 

в Україні на 2021–2026 роки одним із стратегічних завдань визначено створення 

сприятливих умов для розвитку соціального підприємництва як медіатора 

розв’язання суспільних проблем2. 

Проте, в програмних документах міського рівня не акцентована увага на 

підтримку соціального підприємництва. В основних напрямах діяльності та 

пріоритетних завданнях Міської цільової програми сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2019–2022 роки3 така позиція відсутня. 

Не передбачені партнерські взаємостосунки з соціальними підприємцями 

і у Міській цільовій програмі «Соціальне партнерство» на 2019–2021 роки4 щодо 

підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, 

та у Програмі «Турбота. Назустріч киянам» на 2019–2021 роки5 щодо соціального 

захисту окремих категорій малозабезпечених верств населення м. Києва. 

Відсутність механізмів щодо заохочення, комунікації, підтримки та розвитку 

соціального підприємництва зумовлює недостатність використання інструментів 

залучення соціального підприємництва, представників імпакт-бізнесу до 

розв’язання нагальних соціальних проблем населення м. Києва. 

Крім того, недостатнім є інформування про соціальне підприємництво 

мешканців столиці. 

Вищезазначені питання потребують вирішення, що дасть змогу залучити дієві 

інструменти при розв’язанні соціальних питань, забезпечити системність 

нормативно-правової бази. 

                                                           
2 Указ Президента України від 27 вересня 2021 року №487/2021. «Про Національну стратегію сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.president.gov.ua/documents/4872021-40193 
3 Рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632 «Про затвердження Комплексної міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки» / 

Підпрограма 1 «Міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2022 

роки» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_kompleksno_misko_tsilovo_programi_spriyannya_rozvitku_pidpriyemnits

tva_promislovosti_ta_spozhivchogo_rinku_na_2019-2022_roki/lb8pcvfqac_59-7632/ 
4 Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821 «Про затвердження міської цільової програми 

«Соціальне партнерство» на 2019–2021 роки - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/files/2019/4/16/1mpc_sp_2016_2018.pdf 
5 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. 

Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки" – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/1/459_6510.pdf 



3 

Аналіз проблеми 

Сучасний ринок праці столиці характеризується комплексом проблем, одна із 

яких – зростання чисельності безробітних. Так, за даними Державної служби 

зайнятості кількість зареєстрованих безробітних по м. Києву у 2020 році становила 

52205 осіб, що на 24453 особи або на 53% більше, ніж у 2019 році (27752 особи)6.  

Також виокремлюється проблема працевлаштування осіб, які мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню, але не можуть конкурувати на рівних 

умовах з іншими категоріями безробітних. Їх кількість порівняно з 2019 роком 

збільшилась на 1544 особи і у 2020 році становила 9476 осіб7. 

Діаграма 1 
Структура безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні  

працевлаштуванню у 2020 році за соціальною ознакою, осіб

 
Діаграма 2 

Безробітні, які мають додаткові гарантії у сприянні  

працевлаштуванню у 2020 році за віковою ознакою, осіб 

 

                                                           
6 Дані щодо кількості зареєстрованих безробітних та кількості зареєстрованих вакансій за окремими 

характеристиками/Відкриті дані/Державна служба зайнятості. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/2-dani-shchodo-kilkosti-zareyestrovanyh-bezrobitnyh-ta-kilkosti-zareyestrovanyh-

vakansiy 
7 Дані щодо кількості зареєстрованих безробітних та кількості зареєстрованих вакансій за окремими 

характеристиками/Відкриті дані/Державна служба зайнятості. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/2-dani-shchodo-kilkosti-zareyestrovanyh-bezrobitnyh-ta-kilkosti-zareyestrovanyh-

vakansiy 
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За направленням Державної служби зайнятості у 2020 році працевлаштовано 

6554 особи, що є незначним показником для такого мегаполісу як столиця. 

На даний час Програма зайнятості населення міста Києва на 2021–2023 роки 

не затверджена Київською міською радою, що ускладнює вирішення проблем із 

безробіттям. 

Станом на 1 січня 2021 року в місті, за даними Єдиного державного 

автоматизованого реєстру, осіб, які мають право на пільги, зареєстровано та 

проживає 426,5 тис. громадян8, з них киян – учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей та сімей загиблих, які брали участь у антитерористичній операції, 

на обліку перебуває 31,3 тис. осіб. 

На виконання Програми «Турбота. Назустріч киянам» щодо соціального 

захисту окремих категорій малозабезпечених верств населення м. Києва у 2019–

2021 роках заплановано залучення з бюджету міста 9430,1 млн грн. Заходи 

Програми у своїй більшості передбачають одноразову матеріальну допомогу чи 

підтримку окремих категорій громадян і не задовольняють нагальних 

повсякденних потреб малозабезпечених членів територіальної громади.  

Міською цільовою програмою «Соціальне партнерство» на 2019–2021 роки 

заплановано 8,8 млн грн бюджетних коштів, але вона спрямована на підтримку 

лише громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість.  

Забезпечення їх фінансування в умовах обмежених ресурсів бюджету 

потребує підтримки владою альтернативних інноваційних механізмів 

фінансування в столиці заходів соціального спрямування. Одним із таких 

механізмів може бути соціальне підприємництво. 

Важливими особливостями діяльності соціальних підприємств є: 

1) наявність вимірюваного соціального ефекту; 

2) комбінований підхід, який поєднує підприємницьку та соціальну 

діяльність, результатами якої є як соціальна, так і бізнесова складова;  

3) інноваційність – наявність інновацій та експериментів 

у підприємницькій діяльності для вирішення певних соціальних проблем; 

                                                           
8 Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821 «Про затвердження міської цільової програми 

«Соціальне партнерство» на 2019–2021 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/files/2019/4/16/1mpc_sp_2016_2018.pdf 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/files/2019/4/16/1mpc_sp_2016_2018.pdf
https://dsp.kyivcity.gov.ua/files/2019/4/16/1mpc_sp_2016_2018.pdf
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4) проблемно-орієнтований підхід – бізнес-модель підприємства 

орієнтована на людей та / або певну соціальну проблему, вирішення якої потрібно 

людям; 

5) відсутність прагнення соціальних підприємців до отримання 

преференцій щодо реалізації своєї продукції та послуг з боку споживачів і влади; 

6) пошук свого споживача шляхом виробництва товарів та надання послуг 

високого рівня в інноваційний спосіб. 

На сьогодні відсутня офіційна статистика діяльності соціальних 

підприємств. 

Згідно з Каталогом соціальних підприємств 2016–2017 років9, в Україні 

налічується 150 соціальних підприємств. Слід зауважити, що Каталог містить лише 

самозадекларовані підприємницькі ініціативи, які вважають себе соціальними 

підприємствами. За даними базового дослідження від 2020 року та аналізу інших 

аналітичних та статистичних джерел, на сьогодні в Україні працюють близько 1000 

підприємств, які можна віднести до соціальних10. Найбільша кількість соціальних 

підприємств (20%) функціонує в м. Києві. Навіть невелика їх кількість вже зараз 

вирішує певні соціально значущі локальні проблеми територіальної громади 

столиці, не очікуючи фінансової допомоги з бюджету м. Києва.  

Діаграма 3 

 

                                                           
9 Каталог соціальних підприємств України 2016–2017 рр. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 

2017. – 301 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://drive.google.com/file/d/151lNaCLownZVph-

lAgcZpk3Esp79sicw/view 
10 Соціальне підприємництво в Україні. Економіко-правовий аналіз, 2020. – 37 с. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20 Ukraine_Ukrainian.pdf 
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Кількість соціальних підприємств за організаційно-правовою 

формою в м. Києві у 2017 році, од.

Товариство з обмеженою 
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Благодійна організація

Громадське об'єднання (у т.ч. громадська 
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Приватне підприємство / Приватна 
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Діаграма 4 

 
Діаграма 5 

 

У м. Києві соціальні підприємства спрямовують свою діяльність на різні цілі. 

Діаграма 6 
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Кількість соціальних підприємств за документами, у яких прописана 

їхня місія в м. Києві у 2017 році, од. 

Статут

Декларація діяльності

Договір / Договір співпраці з 

ФО-П чи з ГО
Положення
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2 3

Кількість соціальних підприємств за способами здійснення 

соціального підприємництва в м. Києві у 2017 році, од.

Працевлаштування соціально вразливих 

груп населення

Генерування прибутку для підтримки 
послуг для окремих груп населення

Генерування прибутку для підтримки 

діяльності організації

Генерування прибутку для фінансування 

окремих видів послуг

Благодійність

Інше 

=29*

*Деякі соціальні підприємства здійснюють свою діяльність шляхом об’єднання кількох способів 
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Діаграма 7 

 

 

 

Нормативно-правова база 

Важливість підтримки на державному рівні діяльності соціального  

підприємництва як інноваційного бізнесового підходу до вирішення соціальних 

проблем на місцях за ініціативи самих громадян, відзначалась ще у 2015 році 

в рамках підписання меморандуму між Мінекономрозвитку України, Фондом 

WNISEF та Місією USAID в Україні11.  

На сьогодні відсутні нормативно-правові акти, які безпосередньо регулюють 

відносини у сфері соціального підприємництва, що ускладнює можливість 

функціонування соціальних підприємств як в Україні в цілому, так і в її регіонах. На 

теперішній час розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо соціального підприємництва», прийняття якого 

дасть змогу створити правове підґрунтя для функціонування соціальних 

підприємств. 

На даний час існує ряд нормативно-правових документів, які містять норми 

права щодо діяльності суб’єктів господарювання соціально-економічної сфери 

міського господарства, що надають соціальним підприємствам офіційного статусу і 

                                                           
11 Підписано меморандум між Мінекономрозвитку, WNISEF та USAID про програму допомоги у розмірі 30 млн 

доларів // Прес-служба Мінекономрозвитку// Новини. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&title=PidpisanoMemorandumMizhMinekonomrozvitku-

WnisefTaUsaidProProgramuDopomogiURozmiri30-MlnDolariv 
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є підставою для прийняття міською владою управлінських рішень стосовно 

підтримки соціального підприємництва в столиці. Так, правові засади державної 

політики щодо пріоритетності соціального напряму розвитку закладено у 

Конституції України, законах України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», 

указах Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року», «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2021–2026 роки»12 (зазначено, що громадянське суспільство 

здатне зробити значний внесок у сталий розвиток держави шляхом надання 

соціальних послуг, забезпечення здійснення соціального підприємництва, 

збільшення кількості робочих місць і самозайнятих осіб та ін.), розпорядженні 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» 13 (розвиток соціального 

підприємництва є одним із завдань, спрямованих на досягнення  стратегічної цілі 

«Забезпечення доступу до підприємницької діяльності та самозайнятості»). 

У м. Києві питання щодо підвищення рівня соціального захисту різних 

категорій населення зазначене в Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та 

окремих міських цільових програмах. 

За відсутності спеціальної нормативної бази соціальні підприємства в Україні 

діють як суб’єкти господарювання в межах загальних норм щодо господарської 

діяльності, що містяться у Господарському кодексі України та окремих законах 

України.  

Існуюча вітчизняна та європейська практика вирішення зазначеної 

проблеми 

В Україні на сьогодні існують приклади щодо сприяння розвитку соціального 

підприємництва як однієї з важливих стратегічних цілей регіонального розвитку. 

                                                           
12 Указ Президента України від 27 вересня 2021 року № 487/2021 «Про Національну стратегію сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.president.gov.ua/documents/4872021-40193 
13 Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р «Про схвалення Національної стратегії 

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text 
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Зокрема, у 2017 році Вінницькою міською радою затверджено Програму посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Вінниці на 

2017–2020 роки14. Однією із операційних цілей зазначеної програми є сприяння 

кластерній акселерації, зокрема, реалізація проєкту «Інклюзивний розвиток 

соціального підприємництва». Також міською радою розроблено Програму 

розвитку соціального підприємництва Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020–2022 роки15 з широким залученням представників 

діючих соціальних підприємств та громадськості. 

Також розроблено Програму розвитку соціального підприємництва в Івано-

Франківській міській територіальній громаді на 2021–2023рр.16 Таким чином, 

Івано-Франківськ стане другим після Вінниці містом України, де 

впроваджуватимуть таку програму. 

У Львівській області розроблена концепція Стратегії розвитку соціального 

підприємництва, виділено фінансові ресурси для підтримки соціальних 

підприємців. На часі створення Львівського ресурсного центру, який 

займатиметься реалізацією ведення соціального підприємництва у різних 

інноваційних формах17.  

Центр розвитку соціального підприємництва діє в Тернопільській області18. 

За ініціативи Impact Hub Odessa19 в м. Одесса пройшла Школа для соціальних 

підприємців у рамках проєкту «Соціальне підприємництво: досягнення соціальних 

змін за ініціативою “знизу”». 

                                                           
14 Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 13.04.2017. №844 «Про проект рішення міської ради 

«Про затвердження Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Вінниці 

на 2017-2020 роки». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vmci.vn.ua/wp-

content/uploads/2019/02/posilennya_konkurentnospromozhnosti.pdf 
15 Програма розвитку соціального підприємництва Вінницької міської ОТГ на 2020–2022 роки. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.vmr.gov.ua/ContentLibrary/b5ae2f52-4d95-4717-a301-

c3132844360e/1149/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%

BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2013.03.pdf 
16 Програма розвитку соціального підприємництва в Івано-Франківській міській територіальній громаді на 2021–

2023 рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pleddg.org.ua/wp-

content/uploads/2020/12/SocialEntrepreneushipDevProg-IF.pdf 
17 Москалюк Н.П. Інноваційні форми соціального підприємництва у забезпеченні інклюзивного розвитку країни// 

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальне підприємництво: теорія, практика та 

міжнародний досвід», КНЕУ, 18 травня 2018 року, с.65-67. 
18 ЦРСП - Центр розвитку соціального підприємництва Тернопільської області. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.facebook.com/crsp.tern/ 
19 Impact Hub Odessa – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://impacthub.odessa.ua/ 
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Після того, як Міністерство освіти та науки України рекомендувало курс із 

соціального шкільного підприємництва для впровадження у навчальних закладах, 

створено сайт-каталог соціальних шкільних підприємств, організацій та 

експертів20. 

У Європейських країнах соціальні підприємства – приклад «економіки, яка 

працює на людей», що є найвищим пріоритетом Європейської Комісії21. 

Довідково. Соціальна економіка в Європейському Союзі: 
 10% європейської економіки (ВВП). 

 понад 11 мільйонів працівників, 4,5% активного населення ЄС. 

Соціальне підприємництво в Європейському Союзі: 

 7,5% активного населення у Фінляндії, 5,4% у Словенії, 4,1% у Бельгії, 3,3% в Італії, 3,1% у Франції 

тощо. 

 1 з 4 нових підприємств, що створюються щороку в Європейському Союзі, і до 1 з 3 у Фінляндії, 

Франції та Бельгії22. 

Спільне визначення соціального підприємництва у ЄС характеризується 

трьома ключовими параметрами: 

 в економічному вимірі – участю у неперервній економічній діяльності;  

 у соціальному вимірі – наявністю чіткої соціальної мети;  

 в управлінському вимірі – наявністю механізмів управління, що 

забезпечують пріоритетність соціальної мети та врахування інтересів різних 

зацікавлених сторін. 

Соціальні підприємства у ЄС мають різні організаційно-правові форми і 

статуси23. Здійснюються заходи щодо їх фінансової підтримки, зокрема, за 

допомогою інструментів квазікредитування. Також реформовано Структурні 

фонди ЄС, щоб дозволити державам-членам виділяти кошти для підтримки 

соціальних підприємств. Засновано Європейський фонд соціального 

                                                           
20 #StudBiz – Го створювати соціальні шкільні підприємства! – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://studbiz.in.ua 
21 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Comparative synthesis report. – P.5. - [Electronic resource]. - URL: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4985a489-73ed-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en  
22 The Social Business Initiative of the European Commission. – Р.3. - [Electronic resource]. - URL: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/14583/attachments/3/translations/en/renditions/pdf 
23 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Comparative synthesis report. – [Electronic resource]. - URL: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4985a489-73ed-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en 

http://eef.org.ua/navchalna-programa-iz-sotsialnogo-shkilnogo-pidpryyemnytstva-rekomendovana-mon-do-zaprovadzhennya-u-shkolah/
http://eef.org.ua/navchalna-programa-iz-sotsialnogo-shkilnogo-pidpryyemnytstva-rekomendovana-mon-do-zaprovadzhennya-u-shkolah/


11 

підприємництва24 та Європейський фонд венчурного капіталу25, щоб допомогти 

соціальним підприємствам спростити доступ до фінансування, а інвесторам 

визначити інвестиції у соціальний бізнес.  

Розвиваються Соціальні фондові біржі – європейська платформа, яка дозволяє 

торгувати акціями соціальних підприємств на регульованій фондовій біржі 

Управління фінансових послуг. Одночасно ведеться робота щодо залучення 

додаткових методів фінансування. У жовтні 2013 року був опублікований «Кодекс 

належної поведінки у сфері надання мікрокредитів»26, який дозволив сектору 

протистояти викликам доступу до довгострокового фінансування. 

Крім того, набуває великого значення краудфандинг (громадське 

фінансування). Ведеться робота щодо збору коштів в Інтернеті по всій Європі27. 

Cоціальне підприємництво є надійним партнером для довгострокової 

співпраці, який має змогу: 

 сприяти вирішенню локальних соціальних проблем: безробіття, 

соціальні виплати, включення жінок та вразливих категорій населення у ринок 

праці тощо; 

 збільшувати наповнюваність місцевого бюджету; 

 формувати довіру до соціальних інновацій, зокрема, через толерантне 

ставлення та допомогу особам з інвалідністю, вразливим категоріям населення, що 

важливо для заохочення громадян до власної ініціативи у вирішенні своїх 

соціальних проблем; 

 розширити мережу об’єктів для імпакт-інвестування; 

 зробити важливий внесок у суспільну консолідацію, стабільність та 

сприяння сталому розвитку демократичних процесів в м. Києві, зважаючи на те, що 

                                                           
24 Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social 

entrepreneurship funds. - [Electronic resource]. - URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0346&from=EN 
25 Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture 

capital funds. - [Electronic resource]. - URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0345&from=EN 
26 Code of Good Conduct for Micro-credit Provisionhttps. - [Electronic resource]. - URL: 

//ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1482&langId=en 
27 The Social Business Initiative of the European Commission. – P.6 - [Electronic resource]. - URL: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/14583/attachments/3/translations/en/renditions/pdf 
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соціальне підприємництво є ініціативою самих громадян щодо вирішення 

особистих соціальних проблем та громади в цілому. 

Висновки, пропозиції та їх обґрунтування  

Зважаючи на те, що на рівні міста Києва відсутні системні документи щодо 

взаємодії влади і соціального підприємництва, вважаємо за доцільне 

запропонувати виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації) сформувати концептуальні засади та розглянути питання 

щодо створення Міської програми підтримки розвитку соціального 

підприємництва м. Києва (далі – Програма), яка дасть змогу скоординувати зусилля 

всіх зацікавлених сторін: соціальних підприємців, громадських організацій, 

донорських структур і влади. Першочерговою метою цього документу має стати 

визначення пріоритетних завдань щодо розбудови сприятливої екосистеми для 

розвитку соціального підприємництва у м. Києві. Відповідно до «Інструменту 

покращення політики у сфері соціального підприємництва»28, запропонованого 

Європейським Союзом, на початковому етапі формування партнерських 

взаємостосунків влада – соціальне підприємництво, пропонується використати 

окремі складові документу, що передбачають:  

- інституційну підтримку соціального підприємництва; 

- нормативне та регуляторне середовище для соціального 

підприємництва; 

- культуру соціального підприємництва; 

- бізнес-навички та підтримка розвитку бізнесу;  

- сприяння у доступі до державних та приватних ринків шляхом 

формування «соціального замовлення» для закупки соціальних послуг у соціальних 

підприємств та запровадження системи підтримки для соціальних підприємців 

у підготовці заявок на участь у публічних закупівлях; 

- сприяння у доступі до фінансування (грантові та донорські кошти, 

імпакт-інвестиції). 

                                                           
28 Інструмент покращення політики у сфері соціального підприємництва. – [Electronic resource]. – URL: 

https://betterentrepreneurship.eu/en/content/social-entrepreneurship 
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Реалізація запропонованих пропозицій забезпечить: 

- Прийняття та запровадження у м. Києві системного документу щодо 

підтримки розвитку соціальних підприємств, який сприятиме втіленню сучасного 

світового тренду в соціально-економічний розвиток столиці, виконанню цілей та 

завдань Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року. 

- Більш успішне вирішення соціальними підприємцями власних та 

локальних соціальних проблем мешканців столиці шляхом ініціатив щодо 

впровадження інноваційних проєктів соціального спрямування. 

- Додаткові надходження коштів до міського бюджету як від соціальних 

підприємств, так і імпакт-інвестування. 

Перспективою в реалізації програмних дій може стати залучення 

партнерських організацій-провайдерів, діяльність яких пов’язана з розвитком 

соціального підприємництва, для підготовки грантових заявок та розробки 

спільних проєктів по залученню інвестицій для розбудови екосистеми соціального 

підприємництва у м. Києві. 


