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СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ НА ЗАСАДАХ ВЕНЧУРНОЇ ФІЛАНТРОПІЇ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
На сьогодні у суспільстві склалась така думка, що вже не актуально, ведучи бізнес, гнатися за прибутками. На
перший план виходить соціальна відповідальність бізнесу, яка допомагає сформувати про те чи інше підприємство
думку як соціально активного суб’єкта господарювання або байдужого до соціально значущих проблем суспільства.
На сьогоднішній день соціальне підприємництво є визнаним у світі специфічним видом підприємництва, що
спрямоване на створення соціальних та економічних благ. Незважаючи на свій молодий вік (приблизно 20-25 років),
воно набуло значного поширення у світі і зайняло гідне місце в одному ряду з такими загальновизнаними
трендовими напрямками розвитку підприємництва, як корпоративна соціальна відповідальність, благодійність,
венчурна філантропія. Саме за допомогою соціальних підприємств намагаються вирішувати проблеми у тих
секторах суспільства і економіки, які не охоплені державою або іншими підприємствами та на які не звертається
достатня увага через відсутність коштів, знань, навичок чи безперспективність отримання значних економічних
вигод.
Філантропія – доходи у вигляді благочинності, відрізняється від приватних внесків тим, що філантропи
розглядають свої пожертвування як цілісні проекти та готові надавати допомогу, яка створить умови самостійного
функціонування проекту в майбутньому.
Венчурний капітал працює з початківцями компаніями, які просувають інноваційні ідеї, які мають великий
потенціал для реалізації. У більшості випадків, венчурний інвестор “входить в капітал” нової компанії і не просто
фінансує її, але і бере участь в її управлінні, тому відбір компаній ведеться дуже ретельно. При цьому “венчурний
капіталіст” також розробляє стратегію виходу з компанії з максимальним прибутком через продаж її стратегічному
інвесторові або виведення компанії на IPO. В результаті такої співпраці інноватора і інвестора не тільки створюється
прибуткова компанія, а й реалізується ідея, яка веде до прориву в певних областях [1].
Ідея використання венчурних підходів у фінансуванні благодійних проектів і організацій, яка отримала назву
венчурної філантропії, виникла в середині дев’яностих років в середовищі венчурних капіталістів і хай-тек
підприємців Силіконової долини. Сенс її у використанні виборчого довгострокового фінансування і активної
консультативної підтримки цілями: по-перше, допомогти некомерційної організації, яка просуває інноваційні ідеї в
соціальній сфері, реалізувати її ідеї; по-друге, допомогти цій організації працювати професійно і стати стійкою.
Таким чином, не просто реалізуються окремі проекти, що мають короткостроковий ефект, а створюються ефективно
працюють соціальні інститути, які дають користь суспільству в довгостроковій перспективі і мультиплікуються
соціальний ефект завдяки більш професійному підходу в роботі з донорами. При венчурному підході змінюються
взаємини благодійника і одержувача, які переходять на рівень партнерства інвестора і підприємця [1].
Венчурна філантропія (англ. Venture Philantropy) – благодійність, що використовує принципи венчурного
капіталу, такі як інвестиції та активна підтримка громадського сектора. Венчурні філантропи працюють у
партнерстві з великою кількістю організацій, що мають чітку соціальну мету. Це можуть бути благодійні організації,
соціальні підприємства або соціально-спрямовані бізнес-установи, які мають чітку організаційну форму та
відповідають юридичним і культурним нормам держави [2, с. 64].
Для розвитку венчурної філантропії в Україні важливим є різноманітність інструментів та форм благодійності,
що поширені у світі (відкриття окремого благодійного рахунку, грантові та операційні (благодійні) програми,
корпоративний фонд, програми допомоги товарами та послугами, корпоративне волонтерство, надання експертних
знань та навичок тощо.
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