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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодення створює нові правила функD

ціонування та значні виклики для економіки
України. Економічна нестабільність спричинеD
на низкою факторів, серед яких найбільш значD
ними є диференціація доходів громадян та упоD
вільнення ділової активності. Такий розвиток
економіки призводить до значних соціальних
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проблем, які, у свою чергу, є тягарем для екоD
номіки України.

Одним із найбільш доцільних шляхів переD
ходу до зростання економіки є розвиток малоD
го і середнього підприємництва (МСП), адже
саме МСП є основою економічного зростання
більшості економічно розвинутих країнах
світу. Проте нині час показники розвитку МСП
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в Україні не тішать ростом: за індексом
глобальної конкурентоспроможності, УкD
раїна посідає 79 місце з 140 країн світу [8].
Погіршились такі складові індексу, як:
безпека, наявність венчурного капіталу та
якість постачання електроенергії. ПоказD
ник глобальної конкурентоспроможності
вказує на те, що в Україні не розвинуте
середовище створення та ефективного
конкурування суб'єктів господарювання.

За показником легкості ведення бізнеD
су Україна посіла 80 позицію з 190 в рейD
тингу Світового банку [8].

Зауважимо, що за показником легкості
відкриття бізнесу Україна знаходиться на
20 місці [9]. Водночас фахівці Центру громадсьD
кої експертизи визначають такі головні проблеD
ми, з якими стикається МСП: корупція на різD
них рівнях та в різних проявах; надмірне регуD
лювання підприємницької діяльності та
відсутність ефективної дерегуляції; неефекD
тивність судового захисту; складне адмініструD
вання податків. Саме ці чинники вплинули на
те, що показник міжнародної торгівлі товараD
ми за результатами 2016 р. склав 23,3 млрд євро,
що на 8,7% менше порівняно з 2015 р. [10].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розвитку МСП в Україні та світі
було присвячено чимало уваги такими науD
ковцями, як Борнштейн Д., Крейг Д. Ф., ЛебеD
дева Е., Фахрутдинова Е., Кук Ф., Сандал Я.DУ.
та іншими. Не зважаючи на значний науковий
доробок зазначених вчених, досі залишається
відкритим питання ефективного функціонуванD
ня МСП і можливість його активації його розD
витку завдяки соціальному підприємництву.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виходячи із вищесказаного, метою статті

є дослідження умов функціонування МСП в
Україні та впливу на його розвиток соціальноD
го підприємництва. А також вплив соціальноD
го підприємництва на вирішення головних екоD
номічних та соціальних проблем та економічD
ний розвиток загалом. Водночас розглядаютьD
ся головні передумови для створення правильD
ної системи розвитку малого та середнього
підприємництва та перетворенння МСП у соціD
альні підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Станом на кінець 2016 р. в Україні зареєстроD
вано 1,7 млн суб'єктів МСП, натомість у сусідній

Польщі це число складає — 8,9 млн На томість
після прийняття нового податкового кодексу,
який набрав чинності з початку 2017, кількість
МСП в Україні різко скоротилась на 240 тис. ОбD
сяг реалізації продукції на 1 зайнятого в МСП —
37 одиниць, проте в Європейському Союзі цей
показник — 163 одиниць. Це також є свідчення
того, що в Україні МСП характеризується значD
но нижчими обсягами та ефективністю виробницD
тва. Не втішає також середній показник обсягу
реалізації продукції 1Dго суб'єкта МСП в Україні
— 124, при тому що в ЄС — 655 [8].

Хоча стосовно інших показників ситуація є
більш позитивною. Питома вага МСП у реаліD
зації продукції в Україні 52%, що на 4 в.п. менD
ше за середній показник ЄС (56%). АналогічD
но, частка зайнятих в МСП в Україні 60%, що
на 7 в.п. нижче, ніж в ЄС. Позитивна тенденція
спостерігається стосовно індексу промисловоD
го виробництва: у 2016 році він зріс на 2 пукти
за 9 місяців (при тому, що у 2015 році він зниD
зився на D10,1 пункт).

Проаналізувавши дерегуляцію МСП, USAID
виокремлено понад 200 проблем у 2014 році,
серед яких у 2015 році усунено 22 та на етапі
вирішення ще 53. Найбільшою серед своїх заD
слуг державні органи вважають імплементацію
спрощеної, прозорої та чесної тендерної проD
цедури. Ця інновація вирішує багато корупD
ційних проблем та уже зекономила 16 % дерD
жавних коштів. На думку представників бізнесD
об'єднань, найбільш зацікавленими у розвитку
сектору МСП є органи місцевого самоврядуD
вання. Адже саме до місцевого бюджету надD
ходить більша частка податків від МСП.

Серед найважливіших економічних наслідD
ків розвитку МСП виділяють:

— створення нових робочих місць;
— наповнення бюджетів;
— підвищення конкурентоздатності еконоD

міки;
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Рис. 1. Відсотковий вплив негативних чинників
на створення і розвиток МСП
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— різноманіття якісних продуктів і послуг;
— простір для інновацій;
— економічний розвиток у цілому.
Група експертів із USAID визначила загальD

ну необхідність покращити макроекономічну
ситуацію, оздоровити та реструктуризувати
банківський сектор, який зараз практично не
виконує свої функції. За оцінками ЄвропейсьD
кого Банку Реконструкції та Розвитку УкраїD
на потребує приблизно 100 млрд євро для цілей
розвитку МСП та вирівнювання соціальної
сфери.

Практичними перешкодами у створенні та
розвитку МСП є чинники, вагу яких графічно
зображено на риcунку 1.

Як бачимо з рисунку 1, найбільший негативD
ний вплив на створення і розвиток МСП в УкD
раїні мають такі чинники, як війна та нестабільD
на політична ситуація — 19%; обмежений досD
туп коштів — 18%; податки та адміністрування
на фоні частих змін законодавства — 18%; брак
попиту на фоні високої конкуренції — 16%;
брак кваліфікованих працівників та модернізоD
ваних потужностей — 7%. Доволі велика група
"інші фактори" складає 23% і об'єднує такі факD
тори як "корупція спричинена складним та обD
тяжливим регулюванням", "проблеми з енергоD
постачанням", "валютне регулювання та інфляD
ція", "неефективність державного апарату".

Не менш важливою на сучасному етапі розD
витку нашої держави є соціальна сфера, на яку
покладено вирішення низки завдань, котрі маD
ють першочергове значення для розвитку екоD
номіки і позитивно впливають на окремих
індивідів як основи продуктивних сил суспільD
ства. До таких завдань відносять:

— досягнення гідного рівня матеріального
добробуту й умов життя населення;

— забезпечення максимальної продуктивD
ної зайнятості населення, підвищення якості і
конкурентоспроможності робочої сили;

— забезпечення прав і соціальних гарантій
сімей;

— підтримка соціально найвразливіших
верств населення;

— підвищення народжуваності та зниженD
ня смертності населення, збільшення триваD
лості життя [5].

Соціальну сферу умовно можна поділити на
дві складові: соціальноDпобутову та соціальноD
культурну. Серед соціальноDпобутової головD
ними проблемами є: побутове обслуговування,
транспорт і зв'язок, охорона здоров'я та соціD
альне забезпечення.

Саме тому вважаємо, що єдиним засобом,
який зможе стабілізувати економічне становиD

ще та подолати проблеми соціальної сфери є
створення сприятливого середовища для існуD
вання малого та середнього підприємництва,
кожному з яких притаманний розв'язок спеD
цифічних проблем. Адже бізнес може не тільки
приносити прибутки і вносити нові життєдайні
ресурси в економіку нашої держави, але й виD
рішувати головні суспільні проблеми з корисD
тю для себе. Саме про це говорять дослідженD
ня Гарвардського університету, відповідно до
якого вкладення $1 у пакет акцій компаній, наD
цілених на нагромадження власного капіталу
та отримання прибутку принесе через 20 років
$14,48. На противагу, вкладення у портфоліо
компаній, націлених на розв'язання головних
соціальних проблем принесе $28,32, що майже
в двічі більше [7].

Саме це дослідження показує нам, що соD
ціальні підприємства є не тільки корисними для
суспільства, а й більш прибутковими. Тобто, з
одного боку, вони розв'язують головні соціD
альні проблеми, з якими не в силах справитись
державні органи. З іншого — саме ці підприємD
ства показують значно вищі показники росту,
ліквідності та дохідності.

В останні два десятиліття підприємництво
розглядають як інструмент боротьби з бідністю
та безробіття. Саме тому в економічноDрозвиD
нених країнах світу соціальне підприємництво
виходить на перший план.

Успіх або невдача модернізації економіки
визначається не тільки ефектом інноваційних
процесів, наявністю необхідних інвестицій
тощо як адекватною реакцією соціоDгуманітарD
ного середовища, здатністю і готовністю до
соціальноDкультурної трансформацій психоD
логії широких верств населення та еліти. ПріоD
ритети варто надавати проектам, які забезпеD
чать відрив у відповідній сфері за критерієм
здатності конкурувати на внутрішньому і зовD
нішньому ринках. Необхідною передумовою є
упорядкування співпраці бізнесу і наукових
установ. Мають формуватися інститути розD
витку, що використовують інноваційні механіD
зми взаємодії суспільства, влади, бізнесу через
мережеву, кластерну, корпоративну моделі та
державноDприватне партнерство, альянси бізD
несDспівтовариств з органами влади на всіх
рівнях.

Як відомо, один із міжнародних методолоD
гічних стандартів "Керівництво Осло" Центру
міжнародного промислового співтовариства
[5] визначає чотири типи інновацій: продуктоD
ву, процесну, маркетингову, організаційну. Ці
інновації можуть представляти новизну для
установи, для ринку або для всього суспільства.



60
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2017

Особливість використання такого широкого
поняття інновації полягає в тому, що воно
охоплює будьDякі види діяльності в процесі техD
нологічних змін: від виявлення проблем до геD
нерування нових ідей і рішень, впровадження
цих нових рішень і поширення нових техноD
логій. І, звичайно ж, на практиці таке широке
визначення необхідне для цілей вироблення
належної політики, оскільки для всіх цих видів
діяльності потрібні відповідні структурні елеD
менти. Держава стимулює освоєння коштів венD
чурним бізнесом, малими інноваційними фірмаD
ми наукових досягнень, розвиток біотехноD
логій, трансфер технологій у чимало галузей
господарства, заохочує участь ВНЗ у міжвідомD
чих програмах. Відкриття у галузі генної інжеD
нерії не тільки поклали початок сотні нових
технологій і виробництв, але й спричинюють
глибинні зміни в способах виробництва [3].

Саме інновації створюють головні передуD
мови для розвитку економіки. У цьому конD
тексті, показовим і практично важливим є досD
від зарубіжних країн, особливо США, оскільки
виявляє загальні закономірності соціальноD
економічної трансформації та відповідно дозD
воляє уточнити місце й етап еволюції кожної
країни в траєкторії цивілізаційного розвитку.

Серед багатьох підходів до соціального підD
риємництва, найбільш точним є підхід Д. БарD
штейна, відповідно до якого соціальне підприєD
мництво — це підприємство спрямоване на
інновативну, суттєву та позитивну зміну у
суспільстві на умовах самоокупності, пом'якD
шення та вирішення соціальних проблем [1].

Соціальне підприємництво дозволяє підтриD
мати населення у протидії небезпеці соціальD
ної ізоляції і переважно набуває розвитку у
таких сферах, як освіта, охорона навколишD
нього середовища, боротьба з бідністю та за
права людини. Варто розглядати і статус соціD
ального підприємця як новатора, що викорисD
товує інноваційні ідеї та накопичені ресурси
для вирішення соціальних проблем, і така діяльD
ність у підсумку призводить до стійких позиD
тивних соціальних зрушень [2]. Тож, з впевнеD
ністю можна сказати, що саме соціальне спряD
мування МСП може забезпечити розвиток та
вихід з економічної кризи України.

В Україні тільки почали створюватись соціD
альні підприємства. У 2010 році на базі АсоD
ціації аналітичних громадських організацій
"СоціальноDекономічні стратегії і партнерства"
діє Центр підтримки соціального підприємницD
тва. Нині в Україні є 700 соціальних підприємств
відповідно до даних громадської організації
"Соціальне підприємництво в Україні", серед

яких "Вигода", "Злагода", "Горіховий Дім" та
інші. Але на справді за даними USAID в Україні
всього 48 соціальних підприємств. Цей розрив
стався через неправильне трактування теорій
професора Яна Сандала, за яким соціальне
підприємництво поділяється на три види: підD
приємства створені для розвитку головних соD
ціальних проблем (справжні соціальні підприєD
мства), підприємства, які підтримують та фінанD
сують соціальні проекти та підприємства опоD
середковано залучені, до розв'язання соціальD
них проблем. Також за даними Інституту ЯнаD
Урбана Сандала серед критеріїв віднесення
підприємств до категорії "соціальне підприємD
ництво" варто назвати: соціальний вплив; інноD
ваційність; самоокупність і фінансова стійкість;
відтворюваність моделі соціального підприємD
ства в інших географічних і соціальних умовах
[6].

Оскільки соціальне підприємництво зростає
швидкими темпами і показує великі прибутки,
все більше фондів, організацій, що сприяють
його розвитку та бізнес шкіл, переконують та
аргументують про майбутній перехід економіD
ки на соціальне підприємництво. Одне з найбD
ільших досліджень провела Оксфордська бізD
нес школа, яка дійшла висновку, що кожний
індивід у суспільстві створює певні потреби і,
за Девідом Борнштейном, створення широкої
сітки соціальних підприємств збудує рамки виD
рішення проблем мирно і дозволить створити
більш мирний світ [4].

ВИСНОВКИ
Cоціальне підприємництво є зовсім новою

та інноваційною системою створення бізнесу та
підприємництва, яка повністю відрізняються
від тих, які розглядаються в межах капіталіD
стичної теорії. Головною метою соціального
підприємництва є вирішення проблем громаD
дян, при цьому саме підприємство має викориD
стовувати мінімум запасів та отримувати приD
бутки тільки для задоволення своєї непереривD
ної роботи, тобто виходити на "точку беззбитD
ковості".

Соціальне підприємництво в Україні — це
феномен для індивідульного підриємництва
(на відміну від розвинених економічно країн
світу). Фінансування соціальних підприємств
не ведеться на належному рівні. Оскільки соцD
іальне підприємництво є дуже ризиковою інвеD
стицією, фінансування проводиться тільки чеD
рез приватні капіталовкладення. Водночас
США та багато країн Євросоюзу проводять
звільнення від оподаткування таких підприD
ємств.
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Розвиток соціального підприємництва в
Україні ускладнюють такі фактори, як низький
рівень розвитку економіки, військові дії на
Сході, відсутність правової підтримки соціальD
них підприємств.

Ключем до успіху концепції соціального
підприємництва в Україні може стати НаціональD
на стратегія створення соціального підприємницD
тва, яка б координувала зусилля всіх зацікавлеD
них сторін, підприємців, громадських організації
та донорських структур. Дослідження необхідD
них умов та особливостей ефективного впровадD
ження вказаної Стратегії може стати предметом
подальших наукових досліджень.
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