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Abstract. The goal of the ar�cle is to develop the key provisions of theore�cal and methodological 

founda�on of the social finance market concept. The main method of the ar�cle is a subject/object 

analysis, which is a common research tool of neoins�tu�onal theory. The following results were 

achieved in the course of the analysis: first, the no�on of the “social finance market” was defined, 

second, in-depth understanding of the essence and the main issues of the concept of the social 

finance market was given, third, the classifica�on of impact investments and socially oriented 

corpora�ons was proposed based on the various factors, fourth, the dis�nguishing features of 

investment approach “impact inves�ng” were iden�fied and the specificity of the components 

of the impact inves�ng market ecosystem, its trends and challenges in the development were 

characterized.
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Актуальність дослідження та постановка проблеми. У розбудові засад сталого розвитку свою 
особливу роль відіграють соціальні фінанси. На теперішній час у наукових і практично-орієнтованих 
публікаціях до соціальних фінансів відносять сферу соціального інвестування та соціальне банківництво. 
Соціальне інвестування або інвестування у вплив (англ. Impact Investing) є новітнім явищем 
(термін існує з 2007 року) та іншим, на відміну від філантропії та державних фінансів, механізмом 
фінансування потреб соціальних підприємств і організацій, які вирішують соціальні проблеми за 
допомогою ринкових методів, а поняття «інвестування у вплив» використовується як «парасольковий» 
термін для цілого класу активів1. Якщо інші інвестиційні стратегії передбачають отримання супутнього 
соціального чи екологічного ефекту у вигляді позитивного впливу на додаток до отримання фінансової 
дохідності, то інвестиції у вплив здійснюють спеціально з метою створення соціального/екологічного 

ефекту, який може бути виміряний. Організація Економічного Співробітництва і Розвитку (OECD) 
визначає інвестиції впливу як соціальні інвестиції і трактує у такому контексті: «соціальні інвестиції 
– це забезпечення фінансами організацій з експліцитними очікуваннями щодо соціального доходу, так 
само як і фінансового»2 або інакше «це фінанси для вирішення соціальних проблем»3. Саме на ринок 
соціальних фінансів і покладається завдання фінансування потреб соціально-орієнтованих корпорацій 
і організацій в умовах сталого розвитку.

Аналіз останніх публікацій. В останні роки проблематика соціальних фінансів бурхливо 
увійшла у сферу інтересів закордонних профільних фундацій, форумів (EuroSIF 2012, 2014;  
USSIF 2014, GIIN 2014, 2015), практиків і науковців, зокрема таких як М. Арена (Arena et al, 2015)4,  
Т. Андре (Andre, 2015)5, П. Брест (Brest, 2014)6, Я. Салтук (Saltuk et al, 2014, 2015)7, К. Вільсон  

1 Eurosif’s European SRI Market Study 2014 (2014), 22.
2 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5jz2bz8g00jj-en> (2015, червень, 12).
3 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5jz2bz8g00jj-en> (2015, червень, 12).
4 Arena, M., Azzone, G., Bengo, I., Calderini, M. (2015). Measuring Social Impact: The Governance Issue. Colloquio Scientifico 
sull’Impresa Sociale, IX Edizionale, 25.
5 Andre, T. (2015). Institutionalization of Impact Investing through Societal Management Pressures: An Action Research 
Inquiry. <hal-01180070> (2015, липень, 23).
6 The G8 Task Force Report: Making Impact or Making Believe?. <http://www.ssireview.org/blog/entry/the_g8_task_
force_report_making_impact_or_making_believe>.
7 Saltuk, Y. (2014). Spotlight on the Market The Impact Investor Survey. Global Social Finance, J.P. Morgan, 52.
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(Wilson, 2014)8. Сутність та прояви соціальних фінансів вивчала російська дослідниця О. Гончарова9. 
Проведений аналіз наукових публікацій виявив, що у вітчизняній науці увага приділяється переважно 
дослідженню усього загалу соціально-відповідальних інвестицій (англ. Socially Responsible Investment, 
SRI). Це дозволяє констатувати, що концепція соціальних фінансів ще не увійшла до кола проблем 
вітчизняних академічних досліджень і не має належного теоретико-методологічного обґрунтування 
й усталених дефініцій. Цей факт може бути пояснений як новітністю проблеми, так і відсутністю 
практичного досвіду її імплементації у практику діяльності вітчизняних фінансових установ та 
соціальних організацій. Крім того, існує недостатня кількість публікацій щодо сутності ринку 
соціальних інвестицій, його складових, суб’єктно-об’єктного аналізу, особливостей функціонування та 
тенденцій розвитку.

Мета статті – розвиток базових положень теоретико-методологічного обґрунтування концепції 
ринку соціальних фінансів. Методи дослідження – суб’єктно-об’єктний аналіз як дослідницький 
інструмент неоінституціональної теорії. 

Виклад основного матеріалу. Соціальні фінанси інкорпорують перелік соціально-орієнтованої 
фінансової діяльності: соціальні інвестиції на ринку цінних паперів та соціальне банківництво. 
З огляду на комплекс різноманітних форм фінансового капіталу та каналів його постачання (ринок 
цінних паперів, банківські установи) реципієнтам у сфері соціальних фінансів вважаємо за можливе 
використовувати дефініцію «ринок соціальних фінансів», в якій під поняттям «фінанси» розуміємо 
поняття «фінансовий капітал». Надамо авторське трактування сутності поняття у широкому розумінні, 
яке покладене в основу подальшого чинного дослідження: ринок соціальних фінансів представляє 
собою специфічний механізм надання фінансового капіталу соціально-орієнтованим корпораціям 
і соціальним організаціям, що відмінний методами, інструментами і продуктами від традиційного 
фінансування ініціатив зі сталого розвитку та від благодійництва. 

Екосистему ринку соціальних фінансів формують: суб’єкти фінансових відносин, що визначають 
попит і пропозицію на фінансовий капітал з особливими характеристиками, фінансові посередники 
та регулятори. Особливості ринку соціальних фінансів розглянемо на прикладі ринку соціальних 
інвестицій (інвестицій впливу). Зазначимо, що на сьогодні не існує загальноприйнятого визначення 
поняття «інвестиції впливу», що зумовлено як новітністю явища, так і соціо-культурними традиціями 
й особливостями устрою фінансової системи кожної країни. У матеріалах Всесвітнього Економічного 
Форуму (2013) інвестування у вплив трактується як «інвестиційний підхід, що має на меті створення 
одночасно фінансового доходу і позитивного соціального чи екологічного впливу, що може бути 
виміряний»10. Глобальна мережа з імпакт-інвестування (англ. Global Impact Investing Network, GIIN) 
пов’язує інвестування у вплив з інвестиціями, що здійснюються у компанії, організації і фонди з увагою 
до генерування соціального й екологічного впливу одночасно з фінансовим доходом»11. На підставі 
узагальнення загалу існуючих тлумачень можна надати наступне широке трактування дефініції: 
інвестування у вплив є інвестиційним підходом, що передбачає інвестування у приватні/публічні 
соціально-орієнтовані корпорації, соціальні організації з бізнес-моделлю та соціально-орієнтовані 
інвестиційні фонди з метою створення позитивного соціального/екологічного ефекту, який може 
бути виміряний прямо чи непрямо, та отримання фінансової дохідності на рівні ринкової, нижче або 
вище ринкової дохідності. Інвестування у вплив охоплює різні класи активів, фінансові інструменти і 
продукти, зокрема і гібридні.

Інвестування у вплив охоплює широкий спектр соціальних питань, тем, галузей, регіонів і завдань 
як на розвинутих ринках, так і на ринках, що розвиваються, які поділяють на дві категорії:

1) Соціальна інтеграція, наприклад, доступне житло, охорона здоров’я, освіта, фінанси, 
фінансування соціальних підприємств тощо.

8 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5jz2bz8g00jj-en> (2015,  
червень, 12).
9 Гончарова, Е.А. (2014). Об инновационной природе социальных финансов. Интернет-журнал «Науковедение», 2. 
<http://naukovedenie.ru/PDF/ 23EVN214.pdf>.
10 From the Margins to the Mainstream. Assessment of the Impact Investment Sector and Opportunities to Engage 
Mainstream Investors. Industry Agenda (2013). A report by the World Economic Forum Investors Industries Prepared in 
collaboration with Deloitte Touche Tohmatsu, 4.
11 Global Impact Investing Network (GIIN). <http://www.thegiin.org>.
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2) Проекти у сфері сталого розвитку, наприклад, доступ до питної води, відновлювальна енергія, 
продукти харчування, сільське та лісове господарство тощо. Ця категорія в значній мірі фокусується на 
ринках, що розвиваються12.

Як правило, для відбору і фінансування проектів, що пов’язані із соціальною інтеграцією, 
найчастіше використовують інвестиційну стратегію, яка має на меті першочергове отримання 
позитивного соціального/екологічного впливу, навіть на шкоду фінансовій дохідності (Impact First). 
Для відбору проектів за другим напрямком найчастіше обирають стратегію тематичного інвестування у 
сталий розвиток, яка має на меті отримання фінансової дохідності на рівні або вище ринкової одночасно 
з отриманням позитивного соціального/екологічного ефекту.

Фінансове забезпечення потреб усього загалу корпорацій, підприємств і організацій, які вирішують 
соціальні проблеми, через механізм ринку соціальних інвестицій має свої суттєві відміни, що відрізняють 
цей інвестиційних підхід від інших. Насамперед, специфіку мають мотиви, цільові орієнтири, очікування 
щодо рівня дохідності, профіль «ризик/дохід/вплив», інфраструктура ринку, методи, фінансові інструменти 
та продукти. Це дозволяє, на наш погляд, розглядати фінансовий капітал з ринку соціальних інвестицій 
як альтернативне фінансування. Втім, можна зголоситися із дискусійністю такої позиції, яка потребує для 
обґрунтування більш детальних досліджень і певної «історії» практичної реалізації. 

Ключовими суб’єктами відносин на ринку соціальних інвестицій є: 1) соціально-вмотивовані 
інвестори, що надають фінансовий капітал; 2) фінансові посередники, в т.ч. інвестиційні, такі як 
соціально-орієнтовані інвестиційні фонди, та організаційні, що забезпечують обслуговування процесу 
інвестування; 3) соціально-орієнтовані корпорації, соціальні підприємства і організації, що виступають 
провідниками реалізації соціальної місії і створення суспільного блага.

Інвесторами у вплив є як традиційні інституціональні інвестори, такі як пенсійні фонди, страхові 
компанії, корпорації, які під тиском власних інвесторів і суспільства вмотивовані інвестувати у розбудову 
сталого розвитку і розв’язання соціальних проблем, так і особливі інституціональні інвестори, такі як 
фонди ендаументу, релігійні організації, благодійні фонди, у місії яких безпосередньо передбачено сприяти 
вирішенню соціальних проблем, досягнення якої відбувається через відповідні інвестиції. В останні 
роки до них приєдналися непрофесійні інвестори, такі як сімейні офіси та багатії, що також вбачають 
за необхідне спрямовувати частину власного багатства на розбудову соціальної економіки. Зазначимо, 
що коло потенційних інвесторів у соціальний вплив поступово розширюється і все більше традиційних 
інституціональних інвесторів починають залучатися до інвестування у вплив. Так, провідний швейцарський 
банк Credit Suisse заснував фонд фондів на суму US$500 млн., який буде інвестувати у розвиток сільського 
господарства у Африці; німецький Deutsche Bank у 2010 році успішно закрив фонд «Eye Fund» з активами 
у сумі US$15 млн., що передбачав інвестування у проекти з офтальмологічного лікування; американський 
інвестиційний банк JP Morgan у 2007 році створив підрозділ «Соціальні фінанси», який активно співпрацює 
з фондами імпакт-інвестування. Втім, не дивлячись на тиражування практик імпакт-інвестування, ринок 
соціальних інвестицій знаходиться на початковій стадії розвитку, є «фрагментарним і в більшій мірі 
складається з «нішевих» гравців»13. Загалом інвестори різняться за превагами щодо своїх цілей і місії, що 
визначає їх поведінку на фінансовому ринку, зокрема і щодо стратегій інвестування. 

На підставі проведеного дослідження нами запропоновано класифікацію інвестицій у вплив за 
спільними ключовими ознаками, що розкривають їх сутність (табл. 1). Іншу групу суб’єктів ринку 
соціальних інвестицій складають реципієнти капіталу – різного роду соціально-орієнтовані корпорації, 
соціальні підприємства і організації (більш детально див.14). Особливістю соціально-орієнтованих 
корпорацій і соціальних підприємств є визначена у місії соціальна/екологічна спрямованість діяльності, 
що орієнтована на розв’язання різного роду соціальних проблем.

Соціальні корпоративні підприємства спричиняють соціальні зміни за допомогою ринкових 
механізмів. Універсум таких корпорацій для цілей інвестування можна класифікувати за наступними 
ознаками (табл. 2). Кожна з виділених класифікаційних груп потребує своїх підходів до інвестування 
та має своє коло інвесторів, які також можуть бути класифіковані за виділеними ознаками (табл. 1, 2).  
Наприклад, інвестори у благодійні облігації, що емітовані соціальними підприємствами на ранній стадії 
свого розвитку, тощо.

12 Eurosif’s European SRI Market Study 2014 (2014), 22.
13 From the Margins to the Mainstream (2013). Assessment of the Impact Investment Sector and Opportunities to Engage 
Mainstream Investors, 12.
14 Васильчук, І.П. (2014). Соціалізація фінансів під впливом парадигми сталого розвитку. Електронне наукове 
фахове видання «Ефективна економіка», 3. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2881>.
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Табл. 1
Класифікація інвестицій у вплив (імпакт-інвестування)

№/№ Класифікаційна ознака Види інвестицій

1 За видами активів
інвестиції охоплюють всі класи інвестиційних активів (готівка, 
акції публічних компаній, активи з фіксованим доходом, 
фонди прямих інвестицій/венчурного капіталу тощо)

2 За цільовим спрямуванням
інвестиції з метою створення соціального ефекту; екологічного 
ефекту або змішаного ефекту

3 За методом інвестування
прямі та непрямі інвестиції у акціонерний капітал публічних/
приватних корпорацій

4 За очікуваннями щодо результатів
соціальний/екологічний ефект одночасно з фінансовою 
дохідністю або пріоритетне отримання соціального/
екологічного ефекту (англ. Impact First)

5
За очікуваннями щодо рівня 
фінансової дохідності

вище ринкової, на рівні ринкової, нижче ринкової

6 За видами ринків
інвестиції можуть здійснюватися як на розвинутих ринках, так 
і на ринках, що розвиваються

7
За можливістю виміру соціального/
екологічного ефекту

соціальний/екологічний ефект може бути прямо виміряний, 
тобто такий, що є вимірюваний; соціальний/екологічний ефект 
має характер впливу, і не може бути виміряний прямо

8
За фінансовими інструментами та 
продуктами

як традиційні (акції, облігації), так і спеціально створені 
гібридні продукти з характеристиками декількох інструментів 
(благодійні облігації, борг з характеристиками акціонерного 
капіталу, капітал перших збитків тощо)

Джерело: Розроблено автором.

Табл. 2
Класифікація соціально-орієнтованих корпорацій (для цілей соціального інвестування)

№/№ Класифікаційна ознака Види соціально-орієнтованих корпорацій

1
За напрямками інвестування у 
позитивний вплив

ті, що сприяють соціальній інтеграції; ті, що сприяють 
розв’язанню проблем сталого розвитку

2 За характером діяльності

 традиційні види діяльності щодо розв’язання соціальних 
проблем (охорона здоров’я, освіта, доступне житло тощо); 
маргінальні види діяльності (сприяння реабілітації і 
соціалізації бувших ув’язнених, людей з особливими 
потребами тощо)

3
Залежно від стадій життєвого 
циклу

на ранній стадії; на стадії зростання, на стадії зрілості

4
За ступенем ризику щодо 
досягнення цілей інвестування та 
отримання фінансової дохідності

високий, середній, низький ступінь ризику

Джерело: Розроблено автором.
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Фінансові посередники полегшують процеси комунікації між капіталодавцями і реципієнтами 
щодо акумуляції й інвестування фінансового капіталу та забезпечують ефективність функціонування 
ринку соціальних інвестицій. До них відносяться комерційні банки, інвестиційні банки, незалежні 
фінансові консультанти, брокери, дилери, рейтингові агенції, фондові біржі. Посередники відіграють 
вирішальну роль у створенні продуктів, інструментів та стратегій, які відповідають потребам основних 
інвесторів. Їх діяльність дозволяє створювати ліквідність ринку та забезпечувати механізм оплати угод, 
зменшувати ризики, знижувати інформаційні та транзакційні витрати15. 

Про поступове перетворення ринку соціальних інвестицій у «мейнстрім», можуть свідчити дані 
про його розвиток та потенціал. В 2009 році Monitor Institute оцінив потенціал ринку і визначив, що 
до 2020 року він досягне US$500 млн. (1% від загальної суми активів під управлінням, що складають  
US$ 50 трлн.). У 2010 році інвестиційний банк JP Morgan та Фонд Рокфеллера оцінили потенціал 
зростання сектора з US$ 400 млн. до US$ 1 трлн. у 2020 році. У 2012 році Calvert Foundation провів 
опитування гравців цього ринку і приблизно оцінив зростання ринку до US$650 млн. у 2020 році. 
Поточний розмір глобального ринку у 2013 році оцінюється приблизно у US$25млн., а для того, щоб 
досягти визначеного експертами рівня у US$500 млн. необхідно забезпечити його щорічне зростання 
не менше ніж 53% щорічно16. Про динаміку розвитку ринку імпакт-інвестування у Європі свідчать 
наступні дані: від започаткування практики його оцінювання у 2011 році ринок зріс за два роки на 52,3% 
і досяг обсягів більш ніж 20 млн. євро у 2013 році. Розвиток ринку соціальних інвестицій є відмінним 
для кожної країни і має свої особливості. Найбільші обсяги інвестицій у 2013 році демонструють 
такі країни як Нідерланди – 8,821 млн. євро, Швейцарія – 4,231 млн. євро, Італія – 2,003 млн. євро, 
Великобританія – 1,400 млн. євро17. 

Розвиток ринку соціального інвестування стикається з перешкодами, серед яких можна виділити 
наступні: 

– фідуціарні зобов’язання менеджерів фондів перед бенефіціарами, серед яких не всі вмотивовані  
на отримання низької фінансової дохідності;

– високі інформаційні та транзакційні витрати, що пов’язані із незначними сумами інвестицій у 
проекти, зумовлені розміром потреб соціальних підприємств (підприємства з невеликою капіталізацією 
і обсягом операційної виручки). Внаслідок цього значною є величина постійних витрат на виконання 
угоди (проведення due diligence, конструювання індикаторів виміру та методик оцінки, підготовка і 
супроводження проекту тощо); 

– високі інвестиційні ризики, що починаються з проблем ex ante - визначення характеру результату, 
його виміру, оцінки, невизначеності часового горизонту закінчення проекту тощо і до проблем ex post 
– невизначеності щодо отримання результату, ризиків контрагентів, ліквідності тощо;

– забезпечення прозорості та розкриття інформації у спеціальній звітності про соціальну/
екологічну діяльність соціально-орієнтованих корпорацій – об’єктів інвестицій, яка не складається 
більшістю невеликих корпорацій;

– відсутність єдиних стандартів виміру і оцінювання соціальних/екологічних результатів, 
проблеми пошуку бенчмарку, недостатня інформація про «кращі практики» у сфері соціального 
підприємництва і соціальних фінансів тощо.

Соціальне банківництво є складовою соціальних фінансів, для якого визначено загальну місію: 
«надання фінансових і банківських послуг, що переслідують мету створення позитивного вкладу у 
потенціал здатності всіх людей до розвитку сьогодні і в майбутньому»18. Соціальне банківництво 
акцентує увагу на задоволенні існуючих потреб реального сектору економіки і суспільства одночасно 
враховуючи такі аспекти їх сталого розвитку як соціальні, культурні, екологічні й економічні та на 
створенні суспільного блага за рахунок генерування дохідності з урахуванням цих чинників. При цьому 
створення грошових прибутків не є самоціллю, але необхідною умовою для забезпечення необхідної 
гнучкості у досягненні визначеної мети у швидкоплинних умовах19. Як приклад можна навести 
британський Charity Bank, який позиціонує себе як банк, що інвестує у вклади грошових коштів  
 

15 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers, 2-14, no. 15, 15.
16 From the Margins to the Mainstream (2013). Assessment of the Impact Investment Sector and Opportunities to Engage 
Mainstream Investors, 10.
17 Eurosif’s European SRI Market Study 2014 (2014), 24.
18 What is social banking. <http://www.social-banking.org/the-institute/what-is-social-banking/>.
19 What is social banking. <http://www.social-banking.org/the-institute/what-is-social-banking/>.
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фізичних осіб і організацій для загального блага, а не для комерційної вигоди, та нідерландський  
The Triodos Bank – етичний банк, який пропонує ощадні рахунки та інвестиції. Зокрема, у 2003 році  
саме The Triodos Bank організовував і супроводжував перший випуск благодійних облігацій у 
Великобританії20.

У розвитку ринку соціальних фінансів відіграють важливу роль такі посередники як спеціалізовані 
фондові біржі. За останні кілька років розпочали свою роботу декілька соціальних фондових бірж, 
зокрема Соціальна фондова біржа (англ. Social Stock Exchange, SSE) у Лондоні, Південно-Африканська 
біржа соціальних інвестицій (англ. South African Social Investment Exchange, SASIX) та Nexii в 
Південній Африці, Азійська соціальна фондова біржа (Impact Investment Exchange Asia, IIXA) у 
Сінгапурі, Зелена фондова біржа (англ. Green Stock Exchange, GSE) у США. Соціальні фондові біржі 
знаходяться у процесі становлення у Португалії та Німеччині. Соціальні біржі прагнуть створити 
платформу для соціально-орієнтованих корпорацій з метою залучення капіталу від приватних осіб, 
приватного капіталу, сімейних офісів, фондів та інституціональних інвесторів, які шукають проекти 
на тільки з фінансовою, але й соціальною віддачею. Цільовими об’єктами для розміщення є невеликі 
швидкозростаючі корпорації за основними напрямками інвестування у позитивний вплив. Це можуть 
бути комерційні чи некомерційні соціально-орієнтовані корпорації. Комерційні корпорації можуть 
емітувати акції чи облігації. Некомерційні компанії можуть виходити на біржу для отримання капіталу 
шляхом емісії облігацій21.

Щодо регулювання ринку соціальних фінансів слід зазначити, що загальні нормативні рамкові 
умови у кожній країні можуть впливати на розвиток ринку соціальних фінансів на регіональному 
та глобальному рівні. Є кілька регуляторних документів, які впливають на поведінку інституційних 
інвесторів, зокрема нові угоди Solvency II для страхових компаній та Basel III для банківських установ. 
Крім того, нещодавно прийнята ініціатива організації Європейських структурних і інвестиційних 
фондів (EUSIF), що призначена для полегшення регулювання ринку соціальних інвестицій, на думку 
учасників ринку, може імовірно створити додаткові бар’єри щодо прийняття рішень про те, як кожен 
фонд буде визначатися на національному чи місцевому рівнях22. Втім, унормування ринку соціальних 
фінансів знаходиться в процесі активних дій і розробок регулятивних документів як у кожній країні, 
так і на загальноєвропейському та глобальному рівнях.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Внаслідок розвитку накопичуються кількісні 
і якісні зміни, які ведуть до зміни інтегрованої сутності явища соціальних фінансів, що набуває нових 
властивостей завдяки якісному і змістовному збагаченню. Ринок соціальних фінансів перебуває у стадії 
формування складових його механізму – організаційно-інфраструктурної, інституційної, регуляторної, 
інформаційної, інструментальної, методико-методологічної – і набуває ознак системності. Соціальні 
інвестиції як складова соціальних фінансів є інструментом розбудови нової соціальної економіки і є 
свідченням інкорпорування людиноцентричної парадигми у інвестиційний процес, оскільки більшість 
інвестицій спрямована на розбудову третинного сектору економіки як осередку постіндустріальної 
економіки.

Згідно визначеної мети за допомогою суб’єктно-об’єктного аналізу отримано наступні 
результати в теоретичне обґрунтування концепції ринку соціальних фінансів: 1) надано трактування 
дефініцій та поглиблено розуміння сутності базових понять концепції ринку соціальних фінансів; 
2) запропоновано групування соціальних інвестицій і соціально-орієнтованих корпорацій за  
визначеними класифікаційними ознаками; 3) виділено особливості інвестиційного підходу  
«інвестування у позитивний вплив», специфіку складових екосистеми ринку соціальних інвестицій, 
тенденції та перешкоди його розвитку. 

20 Goodenough, A. (2014). Social Investment Insight Series: Growing the market for charity bonds. Big Society Capital, 4.
21 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers, 2-14, no. 15, 21.
22 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers, 2-14, no. 15, 17.
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