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В порівнянні  із  традиційним підприємництвом соціальний бізнес менш конкурентноздатний.  

Це пов’язано з тим, у той час, коли традиційний підприємець вільний  у виборі кваліфікованого 

персоналу, соціальний підприємець вимушений частину своїх ресурсів спрямовувати у заздалегідь 

збиткову соціальну діяльність, або використовувати працю осіб з соціально вразливих груп населення. 

Тому питання економічної сталості та отримання додаткового  фінансування для  соціального  підприємства 

дуже гостре. 26% соціальних підприємців  відмітили це  головна  проблема  у діяльності свого підприємства. 

На сьогодні найбільшу підтримку, увагу до  соціального  підприємництва виявляють  громадські  організації 

у межах реалізації соціальних проектів за фінансової  підтримки міжнародних  донорів. За  останні  20  років 

було  реалізовано   15  великих   проектів  з  підтримки  соціального  бізнесу.  У   межах   цих   проектів   було 

профінансовано 57  стартапів  соціальних підприємств. А  це менше,  ніж 6%  всіх соціальних  підприємств  в 

Україні.  Все   ж   основною  метою  цих  соціальних   проектів   є    надання    методологічної,   інформаційної, 

консультативної  допомоги. А  інструментами  сприяння   економічній  сталості  будь-якого  підприємства  є 

залучення додаткових фінансових ресурсів - кредитів та інвестицій.

На  жаль,  внутрішній  фінансовий  ринок  України  обмежений  у  пропозиції  спеціальних кредитних  та 

інвестиційних  продуктів  для  соціальних  підприємств.  Але вони  дають реальну можливість вирішити 

проблему економічної стійкості соціального підприємства.

Можливість перша - програма соціального інвестування Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).Це чи не 

єдиний  в  Україні  спеціалізований  кредитний  продукт  для  соціальних  підприємств.  Адже  у  межах 

діяльності  цієї  програми  було  надано  пільгових  кредитів  соціальним  підприємствам  більш  ніж  на 

30,5  мільйонів  гривень  та  інвестовано  у  соціальний бізнес майже 37,5 мільйонів гривень. Програма 

співпрацює з “Ощадбанком” та “Кредобанком”, які власне й видають кредити соціальним підприємцям 

у розмірі від 10 000 до 100 000 доларів США в гривневому еквіваленті, з відсотковою ставкою у розмірі 

5-10% терміном на 36 місяців

  

 

.  

 

Документи для реєстрації підприємства:
Крок 1

 

- 

мають у штаті більше 50% офіційно працевлаштованих співробітників, що відносяться до уразливих груп населення, 

і разом з тим велику частку власного прибутку реінвестують в розвиток підприємства для створення нових робочих місць;

 

Ретельно переробіть ваші установчі документи. Адже за програмою соціального інвестування WNISEF пільгове 
кредитування можуть отримати соціальні підприємства, які:

  

- мають у штаті до 50% офіційно працевлаштованих співробітників, що відносяться до уразливих груп населення, і разом з 

тим щонайменше 10% прибутку спрямовує на соціальну мету; 

- мінімум 20% власного прибутку спрямовують на досягнення соціальної мети.
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Отже, в залежності від того, які критерії для кредитування ви оберете, внесіть відповідні 
зміни в статут вашого  підприємства  (визначення вашої соціальної мети у  місію,  цілі  та 
завдання  діяльності  підприємства,  пропишіть  зобов’язання   щодо  працевлаштування 
частини штатного складу підприємства співробітниками,  які  відносяться  до  вразливих 
категорій населення і до яких саме). Також необхідно внести  відповідні зміни у штатний 
розклад, кадрову  політику,  облікову  політику  підприємства.  Зміни  статуту  необхідно 
ухвалити вищим колегіальним органом  управління  вашого  підприємства   (зборами 
засновників,   наглядовою  радою  тощо ) ,   який   уповноважений   змінювати  статут  і  
перереєструвати його у державній реєстраційній службі за місцем реєстрації підприємства.

 

, 

Додаткову інформацію про умови  кредитування  можна  за  телефоном   +380 (44) 490-55-80,   надіслашви 
лист на електронну адресу vnazaruk@wnisef.org, або на сайті фонду.

У разі позитивного рішення WNISEF надає початковий внесок для отримання кредиту і ваше 
соціальне підприємство отримує кредит.

Ви подаєте банку-партнеру повний пакет документів разом із  рекомендаційним листом від 
WNISEF. Банк аналізує вашу кредитну історію та приймає рішення  про надання кредиту. 
Термін розгляду вашої заявки 20 днів.  Банк може запросити  додаткові  документи   або

 
уточнення.

Ви подаєте заявку до Програми соціального інвестування WNISEF, заповнивши анкету (бізнес-план). 
Вам треба обрати, до якого банку  ви  бажаєте  звернутися  й  заповнити  анкету  або  для  подання  у 
Ощадбанк, або до Кредобанку. Анкета не надто складна, хоча  й  змусить  вас  провести  певний 
фінансовий аналіз та прогноз вашого підприємства. До  заповнення  анкети  требо  відноситись

 
досить відповідально та ретельно, адже від  її  точності  залежить  можливість  отримання  вами

 
кредиту. Заповнену аплікаційну форму разом з додатками та іншими документами (якщо необхідно) 
ви надсилаєте на електронну адресу: vnazaruk@wnisef.org

.

Протягом  10 днів  вашу заявку  розглядають спеціалісти фонду і пропонують варіанти покращити 
заявку та документацію вашого підприємства, щоб вона   мала   більше  шансів  на  ухвалення.

 
Може   так  статися,   що   вам   доведеться   ретельно  переробити  статутні  документи  та 
перереєструвати  них.  Це  необхідно  для  підвищення  шансів  отримання  вами  кредиту.
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Можливiсть друга - Український соціальний венчурний фонд (USVF). Фонд  акумулює  кошти  інвесторів 
і донорів (фізичних та юридичних осіб), які потім  інвестує  в соціальні  підприємства,  в  основі 
бізнес-моделей яких лежить досягнення соціальних та екологічних змін. За свої послуги фонд бере 
лише 15%. За 5 років діяльності фонд підтримав соціальні підприємства на загальну суму 300 млн. євро.

Яким чином можна отримати соціальне інвестування фонду?
 Для цього необхідно:

Постійно моніторити сайт фонду і слідкувати за оголошенням нового конкурсу грантів із
соціального інвестування

Експертна рада розглядає грантову заявку приблизно 20 днів. Фонд може запросити

 

інформацію. У разі позитивного рішення фонд укладає з вами договір про грантове і
нвестиційне фінансування.

У разі початку такого конкурсу уважно вивчить умови конкурсу, чи  відповідає  ваше 
соціальне підприємство умовам конкурсу, чи зможете ви виконати всі  конкурсні 
зобов’язання.  Для  взірця  можна  ознайомитись  з  умовами  минулого  конкурсу

 

частково-поворотних грантів для соціальних підприємців.

Фонд інвестує в соціальні підприємства не постійно, а лише двічі на рік раундами грантових конкурсів 
для  стартапів  та діючих соціальних  підприємців.  За  результатами  останнього  конкурсу 
частково-поворотних грантів 5 соціальних підприємства  отримали  інвестиції  від  46 до 95  тисяч 
гривень. Загальна сума соціальних  інвестицій  останнього  конкурсу  склала  341500  гривень,

 34500 гривень  повернули  фонду  проінвестовані  соціальні  підприємства,  при  цьому  сумарний 
прибуток пронівестованих підприємств склав 360500 гривень, з  якого  470000  гривень  підприємства 
вклали у реалізацію своєї соціальної мети.

Фонд надає фінансування (інвестує) соціальні підприємства на умовах часткового повернення коштів.
 Фонд видає соціальні інвестиції соціальним підприємствам, що  працюють  у  формі  юридичної особи 

(прибуткової чи неприбуткової організації) або фізичної  особи-підприємця.  Отримати  інвестиції 
фонду можуть соціальні підприємства/підприємці, діяльність яких, у розумінні  фонду, забезпечує 
рішення соціальних, культурних або екологічних проблем бізнесовими методами.
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Коли ви будете повністю впевнені у власних силах, заповність повний  пакет  конкурсних 

документів, який включає у себе:

- Детальну інформацію про заявника та соціальне підприємство;

- Заповнений шаблон бізнес-плану соціального підприємства;

- Копію паспорта та ідентифікаційного коду заявника;

- Копії реєстраційних документів організації;

- Свідоцтво (або інший документ) про завершення  інкубаційної/акселераційної  програми

для  соціальних  підприємців  або  іншої  навчальної  програми  у  сфері  розвитку

підприємницької діяльності;

- Листи підтримки від партнерів у реалізації проекту (у разі наявності). 

К р о к  4
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Детальну інформацію можете отримати на  сайті  фонду,  якщо  у  вас  залишились  питання,  можна 

надіслати запит на контактну форму

.

Звісно, це далеко не  всі  інвестиційні  та  кредитні  можливості  для  соціальних  підприємств. Існує 

велика кількість фінансових продуктів для малого та середнього бізнесу, ознайомитись з умовами, 
перевагами та недоліками яких можна за  посиланням.  Головне  пам’ятати,  що  отримання 
зовнішнього фінансування не означає автоматичного становлення фінансової стабільності вашого  
соціального  підприємства.  Воно  накладає  додаткової  відповідальності  за  ефективне  та 

раціональне використання зовнішніх коштів.

Проект допомагає розвивати потенціал молодих соціальних підприємців  в Молдові та  Україні. 

Створює сприятливі умови для тих, хто вже має, планує чи розпочинає свій  соціальний  бізнес. 

Надихає велику кількість молодих соціальних підприємців, підтримуючи їх інноваційні рішення 

для соціальної інтеграції та захисту навколишнього середовища в обох країнах.

Проект реалізується Інститутом Густава-Штресмана (Німеччина) -  провідна  організація,  

AXA Management Consulting (Молдова), Асоціацією ECO-RAZENI (Молдова), Egalite International 

(Україна) ,  Національним центром допомоги та інформації   для  НУО в Молдові   КОНТАКТ 

(Молдова) та Pro NGO! (Німеччина).
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