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Розвиток екосистеми імпакт‐інвестицій в Україні
На сьогоднішній день екосистема імпакт-інвестицій в Україні знаходиться на початковому етапі розвитку. Метою
статті є визначення проблем розвитку імпакт-інвестицій в Україні та шляхів розвитку екосистеми соціальних
інвестицій в країні. В ході дослідження було використано такі загальнонаукові методи аналізу: формальний,
логічний та порівняльний. Результати дослідження свідчать про те, що теорії та практиці державного регулювання
в Україні все ще бракує концептуального механізму імпакт-інвестицій та відповідного інституційного середовища.
З іншого боку, має місце високий рівень інтересу до них з боку громадськості та потенційних і існуючих
інвесторів. Отримані дані доводять важливість співпраці громадянського суспільства у створенні сприятливої
екосистеми імпакт-інвестицій для посилення її інтеграції в економіку. Розвиток екосистеми імпакт-інвестицій в
Україні залежить від таких соціально-економічних та законодавчих бар’єрів на початковому етапі: низький рівень
розуміння проблеми громадськістю, відсутність чіткого правового регулювання та незнання «правил гри» на
законодавчому рівні, відкритість та публічність підприємств, яка не є характерною рисою економічного
середовища в країні на сьогоднішній день. Більше того, було запропоновано ефективні напрями та механізми для
розвитку екосистеми імпакт-інвестицій.
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Развитие экосистемы импакт‐инвестиций в Украине
На сегодняшний день экосистема импакт-инвестиций в Украине находится на начальном этапе развития. Целью
статьи является определение проблем развития импакт-инвестиций в Украине и путей развития экосистемы
социальных инвестиций в стране. В ходе исследования были использованы такие общенаучные методы анализа:
формальный, логический и сравнительный. Результаты исследования свидетельствуют о том, что теории и
практике государственного регулирования в Украине все еще не хватает концептуального механизма импактинвестиций и соответствующей институциональной среды. С другой стороны, имеет место высокий уровень
интереса к ним со стороны общественности и потенциальных и существующих инвесторов. Полученные данные
доказывают важность сотрудничества гражданского общества в создании благоприятной экосистемы импактинвестиций для усиления её интеграции в экономику. Развитие экосистемы импакт-инвестиций в Украине зависит
от таких социально-экономических и законодательных барьеров на начальном этапе: низкий уровень понимания
проблемы общественностью, отсутствие четкого правового регулирования и незнание «правил игры» на
законодательном уровне, открытость и публичность предприятий, которая не является характерной чертой
экономической среды в стране на сегодняшний день. Более того, были предложены эффективные направления и
механизмы для развития экосистемы импакт-инвестиций.
Ключевые слова: экосистема, импакт-инвестиции, социальные инвестиции, социальная ответственность, социальное
предпринимательство.
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