
Нажаль, на сьогодні в українському законодавстві 
відсутнє нормативне визначення поняття соціального 
підприємства. Тому українські соціальні підприємства 
працюють у межах статусу малого та середнього 
бізнесу чи НУО. Відрізняють соціальні підприємства від 
традиційних лише мета їх створення - вирішення певних 
соціальних проблем. Звідси виникають деякі особливості 
державної реєстрації.

На сьогоднішній день існує можливість реєстрації 
соціального підприємств (юридичної особи) в наступних 
правових статусах: ПП (приватне підприємство), ТОВ 
(товариство з обмеженою відповідальністю), а також 
акціонерні товариства закритого і відкритого типів ( ЗАТ 
і ВАТ). Крім цього, є можливість реєстрації соціального 
підприємця як фізичної особи-підприємця (ФОП).

Реєстрація підприємства здійснюється органом 
державної реєстрації і може бути здійснена за наявності 
у заявника пакету необхідних документів, відсутність хоча 
б одного з паперів призводить до відмови від реєстрації. 

Вибір відповідного назви для підприємства - процес 
досить непростий, тому що для того, щоб присвоїти 
своїй організації унікальну назву, необхідно провести 
моніторинг по всіх наявних на сьогоднішній день 
юридичним організаціям.  

Після збору всіх необхідних документів для реєстрації, 
заявники повинні визначитися з таким питанням, як вибір 
видів діяльності своєї організації. Слід пам’ятати, що 
основний вид діяльності вказується тільки один, але існує 

також можливість реєстрації додаткових видів діяльності. 
Також слід врахувати і той факт, що деякі з цих видів 
вимагають отримання ліцензії.  

Процес ліцензування діяльності підприємства також 
вимагає багато часу, тому що орган, який видає дозвіл 
на ту чи іншу діяльність зобов’язаний здійснити таку 
процедуру як перевірка реєстрації підприємства, а також 
переконатися в тому, що в даній організації є необхідна 
технічна база для роботи в бажаному напрямку, сюди 
входить устаткування та наявність кваліфікованих 
фахівців.  

Після того, як всі етапи збору документів вдало 
завершені, заявник повинен особисто надати їх до 
реєструючого органу. Свідоцтво про реєстрацію 
підприємства має бути видано заявнику на руки не пізніше 
одного робочого тижня.  Далі засновники підприємства 
зобов’язані поставити його на облік у податковій службі 
за місцем його реєстрації. 

Зареєструвати ФОП ще простіше. Це можна зробити 
у державного реєстратора за місцем проживання. Для 
цього необхідно заповнити та подати заяву (Форма 
10), обрати вид економічної діяльності (можна обрати 
основний та декілька неосновних), подати державному 
реєстратору заяву та копію паспорту. На наступний день 
реєстратор повинен видати свідоцтво про державну 
реєстрацію ФОП. Також все це можна зробити онлайн 
на сайті Дія (Відкриття ФОП | Дія (diia.gov.ua)).

Документи для реєстрації підприємства:

 Копії та оригінали документів, що засвідчують особу всіх 
заявлених засновників організації, а також осіб, які будуть 
управляти даним підприємством;

 Установчі документи підприємства, такі як статут, список 
учасників тощо, при цьому слід пам’ятати, що внесення 
правок в ці документи після завершення реєстрації - 
процес тривалий і клопіткий, тому всі необхідні пункти та 
уточнення повинні бути обдумані і внесені в них до подачі 
заяви. Важливо, щоб у Статуті була зазначена соціальна 
мета створення та соціальна спрямованість діяльності 
підприємства;

 Юридична адреса, за якою буде зареєстровано 
підприємство (відсутність або наявність юридичної адреси 
масової реєстрації робить реєстрацію підприємства не 
можливою, саме з цих причин видається найбільша кількість 
відмов);

 Розміри і форма статутного капіталу підприємства 
(він може бути складений як з грошових коштів, так і з 
майна підприємства). Перед подачею заяви на реєстрацію 
підприємства кожен з учасників повинен внести до 
статутного капіталу половину вартості своєї частки;

 У разі якщо засновниками підприємства є раніше 
зареєстровані фізичні або юридичні особи, в пакет 
документів повинні входити всі свідчення та установчі 
документи організацій-засновників, а також їх нотаріально 
завірені копії. Якщо соціальне підприємство засновано 
неприбутковою громадської організацією, то у його Статуті 
необхідно зазначити, що весь прибуток підприємства 
не розподіляється між засновниками, а спрямовується 
на фінансування діяльності підприємства та громадської 
організації-засновниці; 

 Оскільки засновником підприємства може стати 
громадянин іншої країни, до реєструючого органу необхідно 
надати копію його документів з українським перекладом, 
копія повинна бути завірена у нотаріуса.

1. Як заснувати соціальне підприємство?
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Всі компоненти та аспекти діяльності соціального підприємства прописуються в установчих документах - 
Статуті, Протоколі установчих зборів та інших.

Соціальна компонента є в основі мети створення та спрямованості, у той час, коли підприємницька 
компонента визначає зміст економічної діяльності підприємства.

Якщо у реєстраційних документах підприємства чітко не прописана хоча б одна з цих умов  або підприємство 
не зможе довести систематичність дотримання цих умов у своїй роботі, підприємство не зможе стати 
суб’єктом соціального інвестування фонду WNISEF.

Треба зазначити, що хоча в українському законодавстві відсутні чіткі обов’язкові критерії визначення 
соціальної компоненти соціального підприємства, в умовах кредитування соціальних підприємств 
кредитно-фінансовими установами вони чітко прописані. Наприклад, за програмою соціального 
інвестування фонду WNISEF соціальними підприємствами вважаються ті, які відповідають наступним 
умовам:

1. На підприємстві працює більше 50% співробітників, які представляють уразливі групи 
населення, і велика частина прибутку реінвестується в розвиток компанії для створення нових 
робочих місць.

2. На підприємстві працює менше 50% співробітників, які представляють уразливі групи, і 
щонайменше 10% від прибутку спрямовано на соціальну мету.

3. Мінімум 20% від прибутку спрямовано на соціальну мету.

соціальна компонента може бути визначена в установчих документах 
у декількох формах:

Переважне надання робочих місць 
у підприємстві особам з кризових та 
незахищених категорій населення 
(інваліди, багатодітні, ветерани АТО, сироти, 
безпритульні, пенсіонери тощо);

Створення цінових та інших переваг 
та преференцій для осіб з соціально 
незахищених категорій населення;

Спрямування частини прибутку на 
допомогу або реалізацію соціальних 
програм підтримки соціально незахищених 
категорій населення;

Діяльність у сфері вирішення 
інфраструктурних екологічних проблем 
громади (утилізація відходів, озеленення, 
зелена енергетика тощо).

2. Як правильно прописати соціальну 
компоненту?

1.  3.  

2.  
4.  
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3. Як НУО може поєднати грантову і 
підприємницьку діяльності?
НУО може займатися соціальним підприємництвом, але на відміну від ФОПу або ТОВу, НУО має 
спрямовувати 100 відсотків прибутку від соціального підприємництва на соціальні потреби. Інакше НУО 
може бути позбавлена статусу неприбутковості.

Цей перелік може бути доповнений будь-якими витратами на користь НУО, соціальних програм, які вона 
виконує, і підтримку бенефіціарів. Головною умовою є те, щоб прибуток не розподілявся між засновниками 
і не був спрямованим на їхню користь.

приклади потреб, на які нуо може спрямовувати прибуток від підприємницької 
діяльності і зберігати статус неприбутковості:

 Фінансування власних програм та ініціатив.

 Благодійність.

 Власні організаційні витрати, виплата 
заробітних плат працівникам.

 Організаційний розвиток (залучення 
експертів, оплата участі в тренінгах і майстер-
класах, членські внески в інші організації та 
інше).
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4. Які політики і стратегії треба мати, щоб 
ефективно керувати НУО і соціальним 
підприємством одночасно?

Одночасне керування НУО і соціальним підприємством може виявитися досить складною справою, 
принаймні на початку такої діяльності. Тому потрібно відразу розмежувати некомерційну і комерційну 
діяльність і з’ясувати, як вони можуть доповнювати одна одну.

Дуже важливо одразу оцінити, який відсоток діяльності планується робити за власні кошти, від цього 
залежить рішення, якому виду діяльності - проектному чи підприємницькому - віддавати перевагу.

Цей перелік не є вичерпним, існує ще багато видів документів, які допомагають в роботі. Але, на наш погляд, 
перелік є мінімальним для забезпечення успіху у поєднанні грантової і підприємницької діяльності НУО.

Документи, які можуть допомогти в цьому:

 Стратегія НУО, яка визначає напрямки 
діяльності і очікувані результати протягом 
трьох-п’яти років.

 Річний адміністративний бюджет, який 
надає інформацію про те, скільки грошей 
треба мати, щоб оплачувати заробітні плати, 
офіс, обладнання, програмне забезпечення, 
комунальні та інші адміністративні 
платежі протягом року. За бажанням в 
адміністративний бюджет можна додати 
членські внески на користь інших організацій 
та платежі за користування зовнішніми 

сервісами, такими як фандрайзингові 
платформи та інші бази даних.

 Річний робочий план і програмний бюджет, 
який буде визначати принаймні мінімальне 
фінансування програм НУО.

 Фандрайзинговий план на рік, який 
визначає, де і як НУО планує знаходити кошти 
на фінансування власної адміністративної і 
програмної діяльності.

 Бізнес-план для підприємницької 
діяльності.
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5. Де брати гроші на початок 
підприємницької активності?

У випадку, коли ви маєте власні заощадження, які ви готові спрямувати на бізнес-ініціативи, ви можете по-
чуватися більш впевнено, тому що ви ризикуєте виключно власними грошима і нікому нічого не винні, але, 
особливо під час пандемії Covid-19, заощаджень може опинитися недостатньо, а надмірна залежність від 
успіху може привести до надмірної втоми і швидкого вигорання. Це є тим ризиком, який не завжди врахо-
вується під час початку підприємницької діяльності, але нерідко призводить до невдач, тому бажано мати 
план Б із самого початку.

Для того, щоб розробити план Б, рекомендується звернутися для програм підтримки бізнесу, які реалізу-
ються у Вашому регіоні. Європейський Союз фінансує безліч програм для підтримки бізнесу, тому вивчай-
те і час від часу перевіряйте інформацію на сайтах eu4business.org.ua, eu4business.eu (можна прочитати 
через перекладач, якщо ви не володієте англійською мовою) та covid-19-ukraine.eu4business.eu. Також 
інші програми Євросоюзу час від часу оголошують про підтримку для бізнесу, тому варто підписуватися на 
їхні сторінки в соціальних мережах і слідкувати за новинами. 

USAID також підтримує багато програм для бізнесу, інформацію про які можна знайти за посиланням. 

Також для визначення наявності фінансування і ресурсів, можна користатися державним Порталом про-
грам підтримки бізнесу чи порталом Бізнес.Дія.

Цільовими фондами підтримки і кредитування соціального бізнесу є фонд WNISEF та Український Соціальний 
Венчурний Фонд. До нагоди можуть статися матеріали Ресурсного центру “Гурт”, Громадського Простору 
та Соціальної мережі “Грантосфера”. 

Проект допомагає розвивати потенціал молодих соціальних підприємців в Молдові та Україні. Створює 
сприятливі умови для тих, хто вже має, планує чи розпочинає свій соціальний бізнес. Надихає велику кіль-
кість молодих соціальних підприємців,  підтримуючи їх інноваційні рішення для соціальної інтеграції та за-
хисту навколишнього середовища в обох країнах.

Проект реалізується Інститутом Густава-Штресмана (Німеччина) - провідна організація, AXA Management 
Consulting (Молдова), Асоціацією ECO-RAZENI (Молдова), Egalite International (Україна), Національним цен-
тром допомоги та інформації для НУО в Молдові КОНТАКТ (Молдова) та Pro NGO! (Німеччина).

Джерелами грошей для початку підприємницької діяльності можуть бути:

 Власні кошти

 Займи і кредити

 Інвестиції

 Гранти

 Кошти, зібрані краудфандингом
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