
Міжнародна неприбуткова організація 
Пакт заснована в 1971 році і працює 
в 40 країнах світу, втілюючи програми 
міжнародної технічної допомоги. Пакт 
використовує у своїй роботі інтегрований 
адаптивний підхід для створення 
кращого майбутнього для громад, які 
опинилися у бідності та соціальній 
ізольованості. Ми допомагаємо цим 
громадам, тому що мріємо про світ, в 
якому кожен володіє своїм майбутнім, 
де голос людей почутий і вони мають 
навички та знання, щоб забезпечити 
собі гідне життя. Для досягнення цього, 
ми вибудовуємо системні рішення у 
партнерстві з місцевими організаціями, 
бізнесом та урядами. Дізнайтеся більше 
на сайті www.pactworld.org

МИ СЛУЖИМО
громадам які опинилися у бідності 

та соціальній ізольованості.

МИ МРІЄМО
про світ, в якому кожному
належить його майбутнє.

МИ БУДУЄМО
системні рішення у партнерстві з 

місцевими неурядовими організація-
ми, бізнесом та владою.

В Україні, починаючи з 2008 
року, Пакт впроваджує програми 
USAID, які cприяють розвитку 
демократії та зміцненню потенціалу 
громадянського суспільства. 
Разом із національними та 
місцевими партнерами Пакт 
просуває впровадження реформ, 
підтримує ініціативи з посилення 
громадянської активності, покращує 
секторальне та міжсекторальне 
мережування та співпрацю.
З 2012 по 2017 роки Пакт втілював в 
Україні проект USAID, спрямований 
на посилення спроможності 
державного сектору та неурядових 
організацій з метою зменшення 
темпів розповсюдження ВІЛ-інфекції 
через сталі національні програми. 
В рамках цього проекту, у 2015 році 
Пакт ініціював пілот щодо створення 
соціальних підприємств на базі 
громадських організацій. Протягом 
двох років ВІЛ-сервісні організації 
отримували технічну допомогу через 
участь у тренінгах, менторську 
підтримку, обмін досвідом у форматі 
спільноти практиків. Результатом 
пілоту стало те, що 6 громадських 
організацій запустили свої соціальні 
підприємства, які працюють в різних 
сферах виробництва та надання 
послуг.
З метою більш глибокої оцінки 
екосистеми соціального 
підприємництва в Україні, фахівці 
Пакт  провели прикладний 
політико-економічний аналіз 
(applied political economy analysis 
APEA),  який включав кабінетне 
дослідження та опитування  трьох 
ключових категорій учасників 
екосистеми: соціальні підприємці, 
донори \ інвестори, інкубатори \ 
акселератори.

КОРОТКО ПРО еКОСИСТеМУ СОцІаЛьнОгО ПІДПРИЄМнИцТва в УКРаїнІ
СОцІаЛьнІ ПІДПРИЄМСТва 
Розвиток соціального підприємництва в Україні привернув увагу 
та почав отримувати підтримку міжнародної спільноти на початку 
2000-х років. З 2015 року соціальне підприємництво в Україні 
стало розвиватися більш активно, як вимушена реакція суспіль-
ства на нові виклики, пов’язані з конфліктом на Сході Україні та 
погіршенням соціально-економічної ситуації. Соціальні підприємці 
зосередилися на закритті прогалин у послугах та працевлашту-
ванні вразливих категорій населення, зокрема, постраждалих 
внаслідок конфлікту, ветеранів АТО та ВПО (внутрішньо перемі-
щених осіб). Фактично, сьогодні соціальні підприємці формують 
новий клас у бізнесі, а соціальне підприємництво є способом 
зробити життя кращим та створити бізнес із сенсом. В Україні за 
даними останнього Каталогу соціальних підприємств від 2017 р. 
таких нараховується 150, майже половина з них створені протягом 
останніх трьох років *.
Найбільша частка соціальних підприємств припадає на північні 
(43%), зокрема м. Київ (20%), і західні регіони країни (27%). Згідно 
з даними Каталогу, соціальних підприємств немає лише у Рівнен-
ській області.

* Каталог соціальних підприємств України 2016-2017 рр. Київ,  
видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2017. URL:  
http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/sotsialni-pidpryiemstva/katalog
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Розподіл соціальних підприємств за віком і розміром *

Найбільш популярними сферами діяльності соціальних підприємств в Україні залишаються реабілітація вразливих категорій 
населення (зокрема, осіб з інвалідністю, ВПО та ветеранів АТО), вирощування та збут сільськогосподарської продукції, виготов-
лення та продаж продукції хенд-мейд, продаж товарів у благодійних магазинах, на онлайн-платформах тощо.
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екосистема соціального підпри-
ємництва в Україні продовжує 
стрімко розвиватися. Існує багато 
можливостей для залучення до 
неї нових гравців та поліпшення 
взаємозв’язків між ними. 
Пакт продовжуватиме діяльність, 
спрямовану на розвиток соціаль-
ного підприємництва в Україні, 
оскільки попередній досвід та 
проведені дослідження, поси-
лили наші знання та розуміння 
наявної еко системи  та її учасни-
ків, а також допомогли визначити 
шляхи підтримки її подальшого 
розвитку. Пакт завжди відкри-
тий для партнерства з метою 
розбудови в Україні потужної 
стійкої європейської екосистеми 
соціального підприємництва.
З повною версією звіту приклад-
ного політико-економічний аналізу 
екосистеми соціального підприємни-
цтва в Україні ви можете ознайоми-
тися на нашому сайті Пакт Україна:  
www.pactukraine.org.ua

На ринку соціального підприємництва в Україні 
фінансову підтримку можна отримати у вигляді 
грантів, інвестицій або кредитів. Кожна з цих форм 
має свої переваги та недоліки. Донорські ресурси 
відіграють важливу роль у просуванні ідеї соціального 
підприємництва, підтримки підприємств на стадії 
стартапу, швидкого реагування на соціальні виклики. У 
полі зору донорських та філантропічних організацій, які 
надають грантову допомогу, найчастіше перебувають 
такі сфери діяльності соціальних підприємств, 
як людський розвиток, освіта, охорона здоров’я, 
працевлаштування, соціальний захист і соціальна 
інтеграція. 
Незважаючи на доступність та різноплановість грантової 
допомоги, її ефективність в Україні часто залишається 
недостатньою, підтримані соціальні підприємства не 
виходять на рівень самоокупності та припиняють свою 
діяльність після закінчення гранту. На нестабільний 
розвиток соціальних підприємств також впливає 
недостатньо розвинута інфраструктура соціального 
інвестування та кредитування в Україні. Сьогодні в 
Україні є лише декілька соціальних інвесторів, які готові 
вкладати кошти у стійкі потужні підприємства, в той 
час, коли стартапи, здебільшого, можуть розраховувати 
лише на донорську підтримку. Фактично немає 
узгодженої взаємодії та послідовності між донорами 
та інвесторами щодо системної підтримки розбудови 
екосистеми соціального підприємництва в Україні.

Інкубатори та акселератори 
допомагають створенню малих і 
середніх підприємств інноваційного 
типу. Вони є  одним із інфраструктурних 
механізмів підтримки підприємництва, 
розрахованих на довгостроковий 
період, що функціонують здебільшого 
за рахунок донорських коштів. 
Інкубатори та акселератори фактично 
поєднують різних гравців екосистеми 
соціального підприємництва. І хоча у 
світовій практиці програми інкубації 
та акселерації відрізняються значною 
мірою, в Україні вони пропонують 
схожі послуги: навчальні/менторські 
програми, які спрямовані на швидкий 
ріст стартапів. Кількість таких програм, 
їх тривалість та наповнюваність 
в Україні є недостатньою для 
забезпечення життєздатності 
соціальних підприємств. До того ж в 
Україні слабо використано потенціал 
університетів, як «кузні» стартапів. 
Значну кількість цікавих інноваційних 
проектів ініціюють студенти, але 
університети здебільшого не спроможні 
допомагати запускати інноваційні 
кластери та акселераційні програми. 

Загалом екосистема соціального підприємництва має 
включати підприємців,  бізнес-асоціації, корпорації, 
донорів, фонди, соціальних інвесторів, інкубатори, 
акселератори, вищі навчальні заклади, організації, 
що надають посередницькі та дослідницькі послуги, 
органи влади, медіа та суспільство. Проте,  основними 
учасниками екосистеми в Україні все ще залишаються 
лише соціальні підприємства, фінансові установи 
(донори, інвестори) та інкубатори/акселератори, а 
взаємодія між цими гравцями є недостатньою. Задля 
створення ефективної систематичної взаємодії та 
комунікації необхідно створювати платформи для 
регулярних зустрічей з обміну досвідом, можливістю 
обговорення успіхів та проблем, розбудови нових 
партнерств. За словами учасників еко системи, 
збільшення довіри між гравцями та посилене 
мережування сприятиме розвитку екосистеми. 
Але ця діяльність має відбуватися не інтуїтивно, а 
цілеспрямовано та систематично.
Важливим є також оцінка успішності підприємств 
не лише за критеріями виконання бізнес складової, 
але і за критеріями досягнення соціального впливу, 
наприклад, за допомогою методики окупності 
соціальних інвестицій.
Пакт має досвід використання методології оцінки 
окупності соціальних інвестицій (social return on 
investment) для оцінки соціального впливу соціальних 
підприємств і проектів.
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