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TECHNOLOGIES OF SOCXIAL PROJECTS FINANCING AND GRANTMAKING

Статтю присвячено дослідженню технологій фінансування соціальних проектів та ролі окре�
мих стейкхолдерів під час реалізації цього процесу. Проаналізовано сутнісні характеристики
соціального інвестиційного проекту. Зроблено порівняльний аналіз соціального, інвестицій�
ного та соціального інвестиційного проектів на основі характеристики ключових ефектів, при�
таманних для кожного із них. Висунуто гіпотезу щодо рівнозначно важливої ролі соціального та
економічного ефектів у процесі соціально�економічного розвитку сучасного суспільства. Про�
аналізовано потенціал застосування окремих технологій фінансування на кожному етапі реа�
лізації соціального інвестиційного проекту. Наведено успішні приклади диверсифікації дже�
рел фінансування соціальних інвестиційних проектів в Україні. На основі досліджень практик
грантового фінансування визначено, що основною функцією грантодавця є грантмейкінг
(grantmaking).

The article is devoted to the research of technologies of social projects financing and the role of
individual stakeholders within such process implementation. The essential characteristics of the
social investment project are analyzed. A comparative analysis of social, investment and social
investment projects is provided based on the compartment of particular characteristics, which are
appropriate for them. The hypothesis concerning the equally important role of social and economic
effects in the process of social and economic development of modern society has been put forward.
The potential of the application of particular financing technologies of social project financing at
each stage of the social investment project realization is analyzed. In particular, alternative financial
sources are attracted at pre�investment, investment and production stages of social investment
project. The attraction of grant funding from both international, regional and national organizations
is becoming more and more popular at all stages of the implementation of modern social innovative
projects. In particular, USAID is concerned as one of the most powerful international donors operating
in Ukraine. At the same time, the resources of philanthropists and private foundations are playing a
significant role in the national grant funding market along with international funds. It is determined
that globalization has caused the crowdfunding technologies widespread. Thereby, the potential of
social investment project financing through crowdfunding technologies, including Big Idea and Na
Starte platforms, in Ukraine is analyzed. Some successful examples of sources for social investment
projects financial support diversification in Ukraine are given. In accordance of grant funding practices
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасність диктує низку нових вимог до способів

досягнення пріоритетів розвитку суспільства на націо�

нальному та глобальному рівнях. Зокрема традиційно,

відповідальною за реалізацію соціальної політики та

визначення соціальних пріоритетів залишалася держа�

ва. Проте наразі на глобальному ринку виникла не�

обхідність прийняття узгоджених рішень соціальних

питань та структурованого аналізу існуючих проблем у

соціальному секторі за рахунок поєднання зусиль усіх

ключових стейкхолдерів.

У вказаному контексті особливої актуальності на�

бувають соціальні проекти успішна реалізація яких тісно

пов'язана із поєднанням зусиль усіх зацікавлених

суб'єктів (стейкхолдерів), зокрема урядів держав, регі�

ональних та приватних соціальних ініціатив, міжнарод�

них організацій різного профілю. Адже саме поєднан�

ня зусиль різних стейкхолдерів призводить до макси�

мізації сукупної суспільної цінності, а в довгостроковій

перспективі і вартісної оцінки соціального проекту. Про�

те на початковому етапі реалізації соціального проекту

виникає нагальне питання щодо потенціалу поєднання

фінансових ресурсів з різних джерел з метою реалізації

суспільно�корисної ідеї. Так, поряд із ресурсами дер�

жавного бюджету у світі формується все більше дер�

жавних та приватних фондів соціального спрямування,

продовжують активно діяти благодійні організації та

індивідуальні благодійники. Актуалізується питання

вибору та обгрунтування все більшої кількості альтер�

нативних технологій фінансування соціальних проектів.

Зокрема розповсюдження тенденцій фандрейзингу та

усе більша популяризація практики грантрайтингу зу�

мовлюють потребу глибинного дослідження природи

грантмейкінгу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

У зв'язку із посиленням ролі наведених вище питань

в контексті соціально�економічного розвитку та транс�

формації сучасного суспільства на глобальному та на�

ціональному рівнях, спостерігаємо поширення теорети�

ко�методологічних та аналітичних досліджень наведе�

ного напряму у працях зарубіжних та вітчизняних

фахівців. Зокрема окремі фундаментальні засади побу�

дови соціально�орієнтованої економіки та досліджен�

ня принципів соціального проектування присутні у пра�

цях Ф. Хайєка, Й. Шумпетера, Ф. Махлупа, Д. Белла,

М. Портера, М. Кастельса та інших [1—6]. Різні автори

приділяють детальну увагу дослідженням окремих дже�

рел фінансування соціальних проектів. Зокрема обгрун�

тування ролі краудфандингу в процесі фінансового за�

безпечення соціальних, культурних та інших проектів з

метою досягнення чітко визначених цілей присутні у пра�

цях П. Беллефламме, A. Швієнбахера та Б. Ларралде

research, it has been identified that the primary function of the grantor is to grantmaking, including
the grant purpose determining; justification of the criteria to be met by the potential beneficiaries of
the grant, maximum and minimum limats of a single grant, the deadline for application submission.
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[7—9]. Новітні форми державної участі в процесі фінан�

сування соціальних проектів та ідентифікація переваг

державно�приватного партерства знайшли своє відоб�

раження у працях Е. Бойера [10]. Г. Мусамбіра, С. Ко�

лінз, Т. Браун та К. Воз звернули увагу на зростаючу

роль грантів у розвитку вітчизняного суспільства [11].

Окремі аспекти розбудови (в т. ч. фінансування)

соціально�орієнтованої економіки знайшли відображен�

ня у програмній документації та аналітичних звітах ООН

(Трансформація нашого світу: Порядок денний стійко�

го розвитку 2030; Світовий інвестиційний звіт 2016);

НАТО (Спільна перспектива світу в 2030 році і надалі:

предтечі та драйвери; Множина сценаріїв майбутнього.

Навігація до 2030); Всесвітньої ради підприємців зі ста�

лого розвитку (WBCSD) (проект "Бачення�2050") [12—

16]. Проте, незважаючи на існування достатньо широ�

кого спектру теоретико�методологічних досліджень та

аналітичних звітів стосовно даної тематики, вітчизняні

практики усе ще спостерігають брак узагальнюючих

робіт, які б дозволили звернути увагу на специфіку та

переваги залучення фінансових ресурсів для реалізації

соціальних проектів з різних джерел. Зокрема недостат�

ньо дослідженою залишається природа грантів та спе�

цифіка грантового фінансування соціальних проектів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою нашого дослідження є обгрунтування сут�

нісних характеристик соціального проекту та можливо�

стей поєднання ключових технологій його фінансуван�

ня, дослідження природи та прикладних аспектів гран�

тмейкінгу.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
В основі розвитку соціальної сфери лежить мож�

ливість отримати корисний суспільний ефект у майбут�

ньому, що актуалізує підвищення уваги до соціального

інвестування у якості цілеспрямованого вкладання ре�

сурсів для цілей людського розвитку. В результаті реа�

лізації пріоритетів соціального інвестування відбуваєть�

ся посилення соціальної орієнтації економічної систе�

ми, а також удосконаленні окремих аспектів соціально�

економічного розвитку. Відбувається стимулювання

економічного зростання, нагромадження людського

капіталу, розвиток ринку праці, підтримка високого

рівня життя, забезпечення державних соціальних га�

рантій та соціальних послуг, підтримка соціальної ста�

більності та екологічної безпеки в суспільстві. Актуаль�

ності набуває залучення фінансових ресурсів для цілей

реалізації соціальних інвестиційних проектів, які стають

об'єктом численних досліджень вітчизняних та зару�

біжних науковців та практиків. Соціальний інвестицій�

ний проект є досить специфічним різновидом проектів.

Очевидним є те, що він містить ряд елементів соціаль�

ного та інвестиційного проектів. Проте, для соціально�
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го інвестиційного проекту характерний ряд відміннос�

тей від кожного із попередньо названих проектів (рис.

1).

Ключовою метою реалізації інвестиційних проектів

на практиці є економічний ефект. Проте, Закон України

"Про інвестиційну діяльність" визначає, що поряд із еко�

номічним ефектом результатом може також виступати

соціальний ефект. Соціальний та економічний ефекти

відображають вартісну оцінку результатів інвестуван�

ня. Натомість, похідними від них є відносні індикатори:

соціальної ефективності, економічної ефективності та

соціально�економічної ефективності (рис. 2).

Отже, логічним є те, що для інвестиційного проекту

притаманний економічний ефект, розраховується еко�

номічна ефективність. Натомість, для соціального про�

екту першопочатковим є соціальний ефект, розрахо�

вується соціальна ефектив�

ність.

Під час вибору соціально�

го інвестиційного проекту до�

цільним є аналіз умов його ре�

алізації. Етапи реалізації інве�

стиційного проекту за програ�

мою організації ООН з промис�

лового розвитку (UNIDO) скла�

даються з передінвестиційно�

го, інвестиційного та виробни�

чого етапів. Проте у різних

країнах світу також користу�

ються національними класиф�

ікаціями фаз управління про�

ектами. Наприклад, у Німеч�

чині переважає підхід, що

грунтується на: основній діяль�

ності — аналізі проблеми, роз�

робці концепції та детальному

поданні проекту; використанні

результатів його реалізації; ліквідації об'єктів проекту.

Проте, незважаючи на національні специфіки, класифі�

кацію є необхідність залучення оптимальної структури

фінансових ресурсів для реалізації кожного етапу соц�

іального інвестиційного проекту із використанням ши�

рокого спектру технологій (рис. 3).

Специфіка соціальних проектів у частині пріоритет�

ності у короткостроковому періоді соціального ефекту

над економічним. Найбільш ризиковим для залучення

фінансових ресурсів із традиційних джерел слугує пе�

редінвестиційний етап соціального інвестиційного про�

екту, коли лише формується його ідея та здійснюється

аналіз потенційної цільової аудиторії. Тому у цьому ви�

падку залучення фінансових ресурсів безпосередньо з

державного бюджету здійснюється лише для реалізації

стратегічно�важливих для держави масштабні інновац�

Інвестиції 
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Соціальний проект 

Ефект 
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Так Ні 
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Ефект 
реклами, 
презентації 

Ні 
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інвестиційний 

проект 

Так 

Рис. 1. Специфіка соціального інвестиційного проекту

Джерело: узагальнено автором за [17].

Рис. 2. Індикатори ефективності фінансового забезпечення соціальних проектів
Джерело: узагальнено автором за [18; 19].
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послуги, зниження поточних витрат організацій соціальної сфери, збільшення числа 
відвідувань розважальних заходів, зниження виплат із безробіття 
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