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Ще одним інструментом фінансової підтримки соціальних
підприємств є краудфандинг. Цей вид фінансування належить
до безповоротних інвестицій, але для залучення коштів необхідно виконати всі певні вимоги та умови краудфандингових
платформ. Перевагами такого способу фінансування є низька
вартість залучення капіталу без необхідності сплати відсотків,
популяризація проєкту, швидкість отримання грошових коштів.
Таким чином, проблеми фінансового забезпечення соціальної
сфери, воєнний стан, відсутність ресурсів бюджетів різних
рівнів спонукає шукати інноваційні шляхи їхнього вирішення,
саме тому соціальне підприємництво є об’єктивною реакцією
суспільства на ситуацію, що склалася. За умови підтримки
місцевою владою та створення комфортних умов для ведення
такого виду діяльності соціальне підприємництво допоможе
наповнити місцеві бюджети, знизити соціальну напругу міграції
та рівень безробіття.
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Соціальне підприємництво бере свій початок ще з XVII ст.,
коли цей вид діяльності започаткувався як альтернативний
метод накопичення доходів у приватному секторі. Зокрема, тоді
голландець Пітер Корнеліус розробив модель організації соціально орієнтованого виробництва. Історичними попередника– © ПУЕТ –
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ми теперішнього соціального бізнесу були монастирі, парафіяльні школи, створені громадським коштом лікарні та
навчальні заклади, християнські місії тощо.
Ідея соціального підприємництва активно поширювалася, і
вже у ХІХ ст., зокрема у місті Халл (Англія) було створено
соціально орієнтоване виробництво, коли непрацевлаштовані
мельники поновили роботу занедбаного млина з метою
виробництва борошна для членів громади, які опинилися за
межею бідності. Їхньою місією була насамперед соціальна, а не
комерційна діяльність. Надалі ідеї соціального підприємництва
були розвинуті у працях Роберта Оуена, який закликав працівників засновувати об’єднання зі спільною власністю на засоби
виробництва. Він обґрунтовував ідею створення кооперативів не
лише з комерційної точки зору, але як, по суті, соціальні
підприємства, які б працювали для громади та об’єднували
потреби місцевих жителів і підприємництва. Піонерами соціальних підприємств можна вважати і кооперативи, які перебували в
колективній формі власності працівників, що мали виняткове
право щодо членства в кооперативі.
Піонерами соціального підприємництва у XIX ст. були багато знаних діячів. Зокрема, Флоренс Найтінгейл (1820–1910) –
відома соціальна підприємниця, яка заснувала першу у світі
сестринську школу та розробила сучасні методи сестринської
справи. Біля витоків ідеї соціального підприємства стояли
Вільям Кобт (1829–1912) і його дружина Катерина, котрі заснували Християнську місію для виконання євангельської, соціальної та благодійної праці. Фредерік Лоу Олмстед (1822–1903)
підтримав рух «Красиве Місто», спрямований на трансформацію міст із відкритим простором. Його зусилля сприяли зміні
самої концепції міст від основних торгових центрів до
«хороших місць для життя та роботи».
Терміни «соціальне підприємництво» і «соціальний підприємець» уперше згадуються в 1960–1970-х рр. в англомовній
літературі, присвяченій питанням змін, що розв’язують соціальні проблеми суспільства. Вони ввійшли в широкий ужиток у
1980-х рр., як вважається, завдяки популяризації з боку американського бізнес-консультанта і менеджера Білла Дрейтона,
якого часто називають «хрещеним батьком соціального підпри22
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ємництва». У 1980 р. Дрейтон заснував фонд «Ашока», що став
першою організацією, яка цілеспрямовано займається виявленням і підтримкою соціальних підприємців по всьому світу.
У 1978 р. у Великій Британії була сформована концепція
соціального підприємства, діяльність якого базувалася на спільній власності та відповідала принципам економічної, соціальної
та екологічної ефективності. Основна ідея цієї концепції лягла в
основу найбільш поширеного визначення соціального підприємства як юридично зареєстрованої організації, яка перебуває в
спільній власності, заснована на принципах рівної частки
власності та вирішує суспільні та екологічні проблеми. Віхою в
історії популяризації соціального підприємництва стала публікація британського журналіста Чарльза Лідбітера «Пришестя
соціального підприємця».
Сучасне соціальне підприємництво, зберігаючи філософію та
задум попередніх двох десятиліть, характеризується відходом
від традиційних філантропічних і благодійних основ і переходом до більш ефективних і стійких форм.
Загальновідомі світові моделі розвитку соціального підприємництва з певними особливостями. Так, американській моделі
притаманне трактування соціального підприємництва як діяльності неприбуткових організацій, які керують комерційним
підприємством або проєктом з єдиною метою – підтримати свою
місію. Європейську модель можна охарактеризувати як бізнес із
«людським обличчям». Цій моделі притаманні прибуткові
організації із соціальною місією.
Таким чином, суспільне багатство та екологічні вигоди є
невід’ємною частиною цілей діяльності соціального підприємства, на досягнення яких воно скеровує основну частину
прибутку. Ефективність діяльності соціального підприємства
вимірюється потрійним результатом діяльності – економічним,
екологічним та соціальним.
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