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The article is devoted to the study of the concept of «social finance», the definition of their role in social development. 
Based on the research carried out and generalization of the existing methodology, an investment component of social finance 
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Постановка проблеми. Суспільні та політичні перетворення в державі, що супроводжуються погли-
бленням фінансової кризи, вимагають від урядових структур побудови принципово нових адаптивних 
механізмів економічної стабілізації, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян щодо 
соціального захисту. Перманентне зростання видатків на соціальну сферу, в умовах економічної неста-
більності та ведення бойових дій на Сході країни, унеможливлює якісне забезпечення державою соці-
альних гарантій населення, а значить виникає об’єктивна необхідність пошуку альтернативних джерел 
фінансування соціальної сфери, зокрема залучення приватного сектору та підприємницьких структур.

Р. Шиллер зазначає: «Соціальні фінанси, як фінансовий інструмент, поєднують кредитування й інвес-
тування соціально орієнтованих компанії, благодійних організації, а також облігації соціального впливу, 
венчурну філантропію тощо – основним призначенням яких є залучення коштів шляхом емісії акцій та 
мікрофінансування» [5].
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Вагоме місце в цьому процесі в розвинених країнах займають соціальні фінанси, що забезпечують пере-
розподіл частини фінансового капіталу в соціальну сферу економіки з метою здійснення соціальних змін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки підтримка соціальної сфери є пріоритетним на-
прямом діяльності держави, тому вдосконалення механізму фінансування цієї галузі залишається акту-
альним аспектом сьогодення. Обраний урядом напрям побудови «соціальної держави» зумовив значну 
кількість досліджень соціального характеру. Так, у працях західних науковців – У. Беверіджа, д. Роулс, 
Р. Шиллера та інших досліджено питання функціонування соціальної сфери та забезпечення со ціальних 
гарантій населення. Проблеми фінансування соціальної сфери є одними з найактуальніших і обговорю-
ваних як у політичних, так і в наукових колах. Зокрема, наукові доробки вітчизняних учених – О. Амоші, 
В. Андрущенко, В. гейця, В. дем’янишина, М. Крупки, О. Кириленко, Е. Лібанової, І. Чугунова та інших 
присвячені цій проблематиці. доречно буде зазначити, що основні результати виконаних досліджень 
спрямовані на забезпечення соціальних гарантій коштом державного та місцевого бюджетів, залишаючи 
поза увагою розвиток та підтримку некомерційних організацій, як новітнього інструментарію соціальної 
політики в державі.

Мета і завдання дослідження. Основна мета дослідження полягає у з’ясуванні дефініції «соціальні 
фінанси», визначенні їхньої ролі та місця в соціальній сфері держави.

Виклад основного матеріалу. За своїм змістом соціальні фінанси є специфічною підсистемою фі-
нансової системи держави, роль яких полягає в суспільній підтримці громадян та місцевого самовряду-
вання. 

Зародження соціальних фінансів відбулося наприкінці ХХ ст. у Великій Британії та США, а 1970 р. 
відбулось визнання соціальних фінансів як фінансового інституту. Подальше становлення концепції со-
ціальних фінансів супроводжувалося розвитком суспільства у 80–90-х рр. ХХ ст. та поширювалося на 
інші крани світу. 

Соціальні фінанси можна розглядати з різних боків – залежно від суб’єкта економічної діяльності.  
З одного боку – це ідеологія, яка проголошує, що гроші існують не заради грошей, а заради позитивних 
змін у суспільстві, а з другого боку – це конкретні інструменти, які дозволяють підвищувати економічну 
стабільність господарюючого суб’єкта. 

Вивчення результатів досліджень українських науковців з окресленої проблематики, дозволило кон-
статувати, що у вітчизняній практиці переважним поняттям є «фінансування соціальної сфери» [1], тоді, 
як дефініція «соціальні фінанси» практично не досліджується.

Світова практика свідчить, що сфера застосування та впливу соціальних фінансів є значно розгалуже-
ною та багатогранною порівняно із традиційним фінансуванням. Так, А. Ніколс і дж. Емерсон стверджу-
ють про розлогість терміна «соціальні фінанси», адже він: відображає складну комбінацію різних логік 
і типів раціональності, що супроводжуються множинними системами цінностей і калькуляцій щодо очі-
куваного інвестиційного прибутку; містить повніший спектр інструментів, гібридних моделей фінансу-
вання й структурованих угод з використанням різних видів капіталу [7].

Соціальні фінанси за версією організації «Social Finance UK» є підходом до управління грошовими 
коштами, що передбачає одночасне отримання як соціального, так і економічного доходу. Соціальні фі-
нанси включають інвестування в розвиток громад, мікрокредитування, імпакт-інвестування та надання 
позик соціальним підприємствам і бізнесу, що веде діяльність на засадах сталого розвитку» [9].

На думку Т. Пікета, соціальні фінанси є «…джерелом ресурсів для соціального впливу й критикою 
сучасної фінансової системи, що стимулює соціальну нерівність і екологічні прогалини ринку» [8, с. 71].

Отже, «соціальні фінанси» у європейській практиці переважно використовують із позиції забезпе-
чення ресурсами організацій, які вирішують соціально змістовні проблеми та мають на меті пошук і 
акумуляцію коштів [4]. 

Канадською цільовою групою із соціальних фінансів досліджуване поняття визначено, як «… підхід 
до мобілізації приватного капіталу, який забезпечує соціальні дивіденди та економічну віддачу для до-
сягнення соціальних та екологічних цілей» [10]. Мобілізації приватного капіталу на соціальні блага ство-
рює можливості для інвесторів для фінансування проектів, що дозволяють суспільству та громадським 
організаціям отримати доступ до нових джерел фінансування.

д. Шейман визначає «соціальні фінанси» як «…елемент нового виду економіки – економіки суспіль-
ної солідарності» [6, с. 13]. 

Отже, через призму виконаного дослідження можна стверджувати про брак єдиного визначення де-
фініції «соціальні фінанси», беручи до уваги складність фінансових відносин щодо формування фінан-
сових ресурсів.

На нашу думку, соціальні фінанси, як особливе відгалуження від фінансового та соціологічного на-
прямів суспільних наук, покликані в комплексі з’ясовувати стан проблеми та знаходити ефективніші 
напрями дій [3, с. 19]. Об’єктом соціальних фінансів є грошові потоки в усіх їх проявах як на рівні за-
гальнодержавному, так і на рівні господарюючих суб’єктів, а практичним аспектом поняття є з’ясування 
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мотивів під час прийняття фінансових рішень з урахуванням поведінки суб’єктів на рівні між держава-
ми, національному і регіональному, підприємства, сім’ї [2, с. 123].

д. Шейман зауважує: « Суб’єкти фінансових відносин у сфері соціальних фінансів, зазвичай, пред-
ставлені некомерційними організаціями, основною метою діяльності яких є досягнення соціального 
ефекту від вкладання коштів, що дає можливість вийти за рамки традиційного фандрайзингу» [6, с. 10].

Серед основних інструментів реалізації соціальних фінансів канадські фахівці виокремлюють:
– соціальні підприємства – організації, що використовують ринковий підхід для досягнення соціаль-

них цілей;
– соціальні фінансові інвестиційні фонди – фонди, які надають інвесторам можливість направити свої 

кошти на розв’язання суспільних потреб, але не задля отримання прибутку;
– облігації соціального впливу – угода між державою й зовнішніми організаціями, у якій уряд визна-

чає бажані соціальні результати й зобов’язується сплатити визначену суму, у разу їхнього досягнення 
[10]. 

Отже, соціальні фінанси за своїм змістом є частиною соціального інвестування, які своєю чергою є 
ресурсами досягнення соціальних змін. Зазвичай соціальні інвестиції охоплюють фінансовий, соціаль-
ний та людський капітал, але на відміну від звичайного інвестування, соціальні фінанси спрямовані на 
одержання конкретного «ефекту» для суспільства, тобто цілеспрямованого вкладання коштів із метою 
поліпшення соціальних показників. Отримані під час дослідження результати дозволили визначити міс-
це та роль соціальних фінансів у перерозподілі ресурсів для отримання соціального ефекту (рис. 1).
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Рис. 1. Місце соціальних фінансів у перерозподільних відносинах

джерело: узагальнено автором.

Визначаючи місце соціальних фінансів у суспільному перерозподілі, варто зазначити, що саме за до-
помогою соціального інструментарію (соціальних підприємств та інвестиційних фондів) можливе сво-
єчасне та належне фінансування соціальних послуг та підтримання соціальної інфраструктури. Своєю 
чергою як складова фінансової системи держави соціальні фінанси з метою стимулювання учасників 
соціальних відносин забезпечують реалізацію певних пільгових програм щодо таких підприємств та дер-
жавних гарантій щодо повернення інвестицій.

Висновки. Отже, результати виконаного дослідження визначили нестачу єдиного підходу до поняття 
«соціальні фінанси», разом із тим було визначено їх специфічне значення в суспільному розвитку. Ха-
рактеризуючи їхнє значення для держави в напрямі забезпечення соціальної сфери, зазначимо, що необ-
хідною умовою підтримки соціальних фінансів із боку держаного та приватного сектора є посилення 
ролі позабюджетних джерел, а саме: нетрадиційних форм залучення засобів підприємницьких структур 
та домогосподарств до фінансування соціального розвитку; розширення сфери платності соціальних по-
слуг диференційованої якості; залучення потенціалу некомерційних організацій до вирішення соціально 
значущих завдань тощо.
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