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"Корпорація суспільної вигоди (Benefit Corporation)
як нова організаційно-правова форма соціально
відповідального підприємництва"
Бурхливий розвиток соціального підприємництва в останні роки, зумовлений поширенням ідеології соціальної відповідальності бізнесу, призвів
до появи нових гібридних форм соціальних організацій. Найбільш інноваційною організаційною формою, що узаконена у США, є корпорація суспільної вигоди (англ. – Benefit Corporation). Основна ідея нового організаційного утворення – об'єднати комерційні (максимізація прибутку) та
некомерційні (створення суспільного блага) інтереси діяльності соціально
відповідальних організацій та надати законного статусу подвійній місії, на
виконання якої спрямована діяльність директорів і менеджерів.
Мета статті – дослідити особливості та переваги нової організаційної
форми – корпорації суспільної вигоди (Benefit Corporation); виявити причини, через які соціальні підприємці вважають корпорації суспільної вигоди
привабливими для реалізації корпоративної соціальної відповідальності;
пояснити появу нових гібридних форм організації соціального підприємництва
з позиції неоінституціональної економічної теорії.
На основі аналізу публікацій розглянуто причини, через які соціальні
підприємці вважають корпорації суспільної вигоди привабливими для
реалізації корпоративної соціальної відповідальності, а саме: формулювання
і забезпечення подвійної місії, розширення фінансових потоків, брендинг
підприємства і забезпечення сталого розвитку. Досліджено основні характеристики нової організаційної форми соціального підприємства та виділено
найбільш важливі з них: можливість досягати одночасно фінансових
і нефінансових цілей, розширення фідуціарних обов'язків директорів, прозорість, підзвітність.
З точки зору неоінституціональної теорії доведено, що зміна ландшафту
соціального підприємництва під впливом екзогенних чинників призвела
до необхідності їх інтерналізації. Ці тенденції проявилися у створенні
нових гібридних форм організації, зокрема корпорації суспільної вигоди.
На думку автора, важливою особливістю устрою корпорації суспільної
вигоди є інкорпорування в управління моделі зацікавлених осіб (стейкхолдерський підхід), що дозволяє виконувати подвійну місію.

За результатами дослідження зроблено висновок про те, що нова
гібридна форма на сьогодні, по-перше, є найбільш вдалою формою організації соціальних підприємств, оскільки забезпечує законні можливості
для виконання подвійної місії та сприяє розвитку корпоративної соціальної
відповідальності; по-друге, забезпечує прозорість, неупередженість та
підзвітність широкому загалу, а не тільки акціонерам; по-третє, створює
нові можливості для розвитку соціальної економіки і фінансів за рахунок
розширення спектру соціально відповідальних інвестицій; по-четверте,
як і будь-яка інновація, має своїх прихильників і опонентів, а її ефективність
може бути доведена лише з часом.
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