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Висновки. Для розвитку державно-приватного партнерства необхідно:
по-перше, законодавчо визначити статус зобов’язань органів самоврядування,

які мають виникати в рамках договорів про державно-приватне партнерство, і від-
повідно низький рівень зацікавленості та захисту приватного партнера;

по-друге, запровадити практику прийняття умовних зобов’язань органами са-
моврядування, тобто зобов’язань, які стають дійсними при настанні певної умови,
наприклад, передачі у власність готового об’єкту;

по-третє, забезпечити гарантії стосовно повернення коштів у майбутні бюджет-
ні періоди за переданий об’єкт;

по-четверте, впровадити механізми спрямування коштів, які зекономлені від
впровадження проекту, для розрахунків з інвесторами;

по-п’яте, забезпечити у позасудовому порядку стягнення заборгованості орга-
нів самоврядування за рахунок коштів бюджету розвитку;

по-шосте, уніфікувати норми, в результаті яких виникають конфлікти та мож-
ливість двоякого розуміння окремих юридичних положень.

У зв’язку із проблемами, які виникають у діючому законодавстві, необхідно
внести пропозиції до Бюджетного кодексу з метою створення законодавчих підва-
лин для забезпечення ефективності та прозорості функціонування механізмів пуб-
лічно-приватного партнерства.
Стаття надійшла до редакції 20.10.2012 р.
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Вступ. Домінантною моделлю розвитку як світу в цілому, так і кожного окре-
мого підприємства у ХХІ ст. є концепція сталого розвитку. Вона передбачає вста-
новлення рівноваги між інтересами сучасного суспільства та потребами майбутніх
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поколінь. У цьому аспекті визначальним фактором є відповідальність кожного
економічного суб’єкта за наслідки та результати своїх дій. На рівні підприємств та
організацій мова йде про корпоративну соціальну відповідальність (КСВ).

Компанії реалізують цілі своєї діяльності шляхом здійснення інвестиційних
проектів, і найбільш далекоглядні з них розробляють бізнес-проекти у форматі
соціальної відповідальності. Керівники сучасних компаній під впливом як внут-
рішніх переконань, так і вимог зовнішнього середовища дедалі більше розуміють
важливість і нагальну необхідність зберігати й удосконалювати світ, у якому вони
діють.

Прогресивні стратегії розвитку підприємств у сучасному світі тісно пов’язані із
поняттями соціальних інвестицій та інновацій, націлені на збагачення людського
капіталу, розвиток місцевих громад, підтримання культурних цінностей і збере-
ження довкілля. Сьогодні підготовка інвестиційних проектів передбачає не тільки
оцінку ефективності грошових вкладень і визначення терміну окупності, а й ви-
значення ролі компанії у розвитку країни чи регіону, міри її впливу на стейкхол-
дерів і можливості покращення навколишнього світу. Проте ці ідеї ще не досить
поширені серед українських підприємств.

Постановка завдання. Практичні аспекти діяльності у сфері корпоративної
соціальної відповідальності (КСВ) висвітлені у нефінансових звітах провідних
компаній України [7, 8, 12], але важливість розробки інвестиційних проектів у
форматі КСВ є недостатньо висвітленою, їх взаємозв’язок та ефективність такого
роду проектів потребують значно більшої уваги.

Активні наукові дослідження питань соціальної відповідальності розпочалися в
Україні порівняно недавно ([5, 6, 13] та ін.), але проблеми визначення ролі соціа-
льних інвестицій у загальній інвестиційній політиці, формування інвестиційної
політики та оцінки інвестиційної діяльності компаній у форматі соціальної відпо-
відальності потребують подальших розробок науковців. Тому метою цієї роботи
є визначення сутності, значення і напрямів соціально відповідальної інвестиційної
діяльності вітчизняних підприємств і обґрунтування пріоритетних напрямів акти-
візації соціального інвестування в Україні.

Результати дослідження. Реалізація основних цілей діяльності підприємства
вимагає складання планів і проектів, у яких відображаються особливості їх досяг-
нення. Інвестиційний проект можна визначити як сукупність цілеспрямованих,
послідовно орієнтованих у часі, одноразових, комплексних заходів або дій, що
мають на меті досягнення певних соціально-економічних результатів в умовах
обмежених ресурсів і заданості термінів їх початку і завершення.

При розробці інвестиційного проекту мають враховуватися такі чинники:
 відповідність окремого проекту інвестиційній стратегії підприємства та за-

гальній стратегії діяльності. Відповідно, компанії, стратегічно орієнтовані на соці-
ально відповідальне ведення бізнесу, враховують це при виборі інвестиційних
проектів;

 комплексність процесу інвестування (системний підхід). З позицій КСВ це
означає врахування соціального ефекту нарівні з економічним;

 наявність фінансових ресурсів, кваліфікованого персоналу та задані часові
межі реалізації проекту;

 невизначеність ринкового середовища та наявність ризиків діяльності;
 врахування альтернативних напрямів вкладання коштів;
 врахування сучасних вимог до бізнесової діяльності, в тім числі йдеться про

суспільний попит на відповідальне ведення бізнесу.
Ці чинники й характеристики найбільше впливають на ефективність інвестицій-

ного проекту. Проекти з низьким рівнем ризикованості є більш надійними, проте
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рівень прибутковості таких проектів є значно нижчим, ніж венчурних. Наявність
низки альтернативних рентабельніших напрямів вкладання коштів сприятиме від-
мові від поточного проекту. Проте сучасні глобальні тенденції розвитку бізнесу ві-
діграють домінантну роль при розробці та виборі проекту для інвестування.

Роль соціальних інвестицій значно зросла у ХХІ столітті, що викликано низ-
кою зрушень як з погляду попиту на них (виникає нове покоління підприємців
і з’являються нові можливості для них), так і з точки зору збільшення переваг
від їх реалізації (заохочення для інвесторів, активна реакція суспільства на такі
заходи та ін.).

Варто виділити такі найбільш поширені форми соціальних інвестицій:
 соціально відповідальні інвестиції (SRI) — це вкладення грошових коштів,

що враховує не тільки їх прибутковість, а й корисність чи шкідливість їх наслідків
для всього суспільства. Інвестиційні рішення приймаються на основі даних кор-
поративних нефінансових звітів, оцінки соціальних та економічних показників
компаній, рейтингів КСВ та індексів сталого розвитку (DowJonesSustainabi-
lityIndex, FTSE4GOOD) [11], які складають рейтингові агенції. Рейтинги та індек-
си сталого розвитку враховуються тому, що інвестори більше цінують компанії,
які меншою мірою знаходяться під впливом соціальних, екологічних або етичних
ризиків. Сучасні тенденції у сфері соціально відповідальних інвестицій полягають
у переході від практики відмови від негативних у соціальному плані об’єктів (ви-
робництво тютюну, алкоголю, зброї) до позитивного відбору, за якого інвестори
підтримують підприємства, що виготовляють або використовують соціально важ-
ливі, корисні, екологічно безпечні ресурси чи технології;

 інвестиції, що здійснюють значний вплив на суспільство (SII — Social Impact
Investment) — вкладення інвестиційних ресурсів в об’єкти соціальної інфраструк-
тури, що приносить у результаті значний суспільний ефект. Прикладом може слу-
гувати будівництво шкіл і лікарень, проте необхідність і нагальність створення
таких об’єктів визначається потребами та бажанням місцевої громади та/або рі-
шеннями політичних сил. У цьому випадку важливе значення має партнерство
державних органів влади, громадських організацій та соціально відповідальних
підприємців, які займаються доброчинністю. Прикладом такої співпраці можуть
слугувати Фінансові інститути із громадського розвитку (CDFIs — Community
Development Finance Instititions), розвиток «венчурної філантропії» та створення
венчурних фондів для громадських організацій (the Adventure Capital Fund,
FutureBuilders) [4];

 соціальні бізнес-інвестиції (SEI — Social Enterprise Investment) — вкладення
грошових коштів у суспільні (соціальні) підприємства, метою діяльності яких є
досягнення певних соціальних та економічних цілей через ринкові операції. На-
приклад, створення кооперативів чи спілок у сфері житлового господарства, неру-
хомості, сільського господарства, фінансової підтримки тощо.

Слід зазначити, що останнім часом відбувається розмивання меж між цими
формами і досить часто один інвестиційний проект містить комбінацію кількох
видів соціальних інвестицій.

Соціальне інвестування дає низку переваг для компанії, зокрема, це: інтеграція
цілей основної діяльності та завдань соціальних програм, стратегічний підхід до
розробки програми інвестицій, врахування інтересів стейкхолдерів задля досяг-
нення власних цілей компанії, довгостроковий характер результатів такого інвес-
тування. Проте ідеї та заходи з удосконалення соціального інвестування потребу-
ють подальшої розробки.

На рівні підприємства соціальні інвестиції можна визначити як матеріальні,
нематеріальні (технологічні, управлінські та інші види ресурсів), а також фінансо-
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ві кошти, що спрямовуються за рішенням керівництва на реалізацію стратегії со-
ціальної відповідальності, соціальних програм і суспільно значущих соціально ін-
вестиційних проектів. При розробці інвестиційної стратегії підприємства най-
більш успішні компанії дотримуються принципів соціальної відповідальності
бізнесу. Паралельно із фінансово-економічним аналізом проектів оцінюється їх
екологічний та соціальний вплив, що досить часто носить вирішальний характер
при порівнянні кількох альтернативних проектів.

Інвестиційна діяльність підприємства дає енергію його розвитку. Вона охоп-
лює дуже широку сферу діяльності. Так, основні види інвестицій можна поділити
на такі групи:

 інвестиції, що безпосередньо впливають на організацію і опосередковано ко-
рисні для суспільства (інвестиції у розвиток виробництва з відповідним створен-
ням або вдосконаленням робочих місць, підвищенням якості продукції, інвестиції
у розвиток досконалої ділової практики тощо);

 інвестиції, що ідентифікують сучасне підприємство як таке, що дотримується
принципів соціальної відповідальності та прямо впливає на покращення життя суспіль-
ства (інвестиції у підвищення якості трудового життя персоналу, екологічні інвестиції,
інвестиції у розвиток регіону або громади, у вирішення соціальних завдань та ін.).

Соціальне інвестування є вищою формою як корпоративної соціальної відповідаль-
ності, так і інвестиційної діяльності компанії. Реалізація підприємством соціальних
інвестицій свідчить як про високий рівень його економічного розвитку, так і про про-
гресивність менеджменту, високу організаційну культуру, надійні перспективи. Та-
ким чином, компанія може отримати значні довгострокові переваги, залучитися під-
тримкою влади і суспільства, значно покращити свій діловий імідж. Зростання
лояльності споживачів, підвищення конкурентоспроможності, поліпшення репутації
підприємства гарантують зростання рентабельності та прибутковості діяльності.

Оцінка практики українських та іноземних компаній у сфері соціального інвес-
тування показує, що дуже незначна частка українських підприємств провадить ін-
вестиційну діяльність дотримуючись принципів соціальної відповідальності біз-
несу. Потужна соціальні фонди підприємств, успадковані з радянських часів,
переважно знищені, приватизовані й перепрофільовані, або вже не відповідають
сучасним стандартам. На українському ринку діють представництва багатьох
транснаціональних корпорацій, у яких розроблена та функціонує програма КСВ.
Проте їх філії досить рідко успішно пристосовують загальну стратегію до особли-
востей внутрішнього становища країни.

Найпоказовішими у практиці застосування соціальної відповідальності в нашій
країні є вітчизняні компанії. Здебільшого це підприємства із сфери важкої проми-
словості. До топ-5 рейтингу найбільш соціально відповідальних компаній 2011 р.
(за даними [10]) входить лише одна компанія, яка займається наданням послуг.
Обсяги інвестицій в реалізацію соціальних програм лідерів рейтингу соціально
відповідальних компаній в Україні наведено в табл. 1.

Таблиця 1
ОБСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙ В РЕАЛІЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Місце Назва компанії Сфера діяльності Обсяг інвестицій в реалі-
зацію соціальних програм

Публікація соці-
альних звітів

1 Група «Метін-
вест»

виробництво залізорудної
сировини та сталі

1,46 млрд грн у 2010 р.,
близько 400 млн грн —
у І півріччі 2011 р.

з 2008 року
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Закінчення табл. 1

Місце Назва компанії Сфера діяльності Обсяг інвестицій в реалі-
зацію соціальних програм

Публікація соці-
альних звітів

2 ДПЕК

енергетика (видобуток і
збагачення вугілля, гене-
рація та постачання елек-
троенергії)

58 млн грн — у 2010 р.,
близько 2,56 млрд грн
за 2007—2012 рр.

з 2007 року

3
Фінансово-
промислова
група «СКМ»

багатогалузева група (гір-
ничий, металургійний,
енергетичний, машинобу-
дівний, фінансовий, теле-
комунікаційний, медіа та
інші сектори економіки)

більше 5 млрд грн у
2011 р. з 2007 року

4
ПАТ «Арселор
Міттал
Кривий Ріг»

гірничо-металургійна га-
лузь

більше 1,8 млрд грн у
період 2010—2011 рр. з 2010 року

5 ПрАТ
«Київстар»

мобільний зв’язок та те-
лекомунікації

більше 48 млн грн у
2010 р. з 2008 року

Джерело: складено авторами на основі [3, 7, 8, 12]

Підприємства, які включені до табл. 1, здійснюють інвестиції у форматі соціальної
відповідальності за такими напрямами:

 підвищення якості продукції і послуг;
 підтримання та розвиток корпоративної культури компанії;
 розвиток персоналу (освітні програми, соціальна захищеність, розширення

соціального пакету і т.д.);
 охорона праці та промислова безпека;
 охорона навколишнього середовища (екологічний контроль, утилізація від-

ходів виробництва, впровадження електронного документообігу та ін.);
 енергозбереження та енергоефективність;
 соціальні інвестиції, зокрема:
 розвиток соціальної інфраструктури;
 охорона здоров’я;
 освіта;
 культура та спорт [3, 7, 8, 12].
Зокрема, соціальні інвестиції реалізуються у таких формах (рис. 1).

Програми соціального інвестування

Соціальна допомога
третім особам

Корпоративне
волонтерство

Корпоративні соціальні
програми

Підтримка
міст

Благодійна
підтримка

Cоціальні
договори та
партнерські
програми

Громадські орга-
нізації та фонди;
адресна допомога

Матеріальна
допомога

Нематеріальна
допомога

Індивідуальна чи групова ро-
бота в благодійному проекті

Консультативні послуги

Рис. 1. Структура соціальних інвестицій
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Для прикладу можна розглянути напрями інвестицій у форматі КСВ у ФПГ
«СКМ». Найбільшу частину в їх структурі становлять інвестиції в охорону навко-
лишнього середовища, що свідчить про увагу підприємства до екологічних стан-
дартів і бажання наблизитися до світових норм. Близько 27 млн грн було інвесто-
вано у 2011 р. у розвиток персоналу (що є більшим на 2,6 млн грн порівняно із
2009 р.): у навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовку; ці програми розра-
ховані як на менеджерів компанії, так і на фахівців і робітників, що задіяні безпо-
середньо у виробництві. Напрями та обсяги інвестиційної діяльності в форматі
КСВ ФПГ «СКМ» у 2009—2011 рр наведено у табл. 2.

Таблиця 2
НАПРЯМИ ТА ОБСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМАТІ КСВ ФПГ «СКМ» [3]

Обсяг інвестицій, млн дол.
Напрями вкладання інвестицій

2009 2010 2011

в охорону навколишнього середовища 196,0 310,6 522,8

в охорону праці та промислову безпеку, усього
 у розрахунку на одного працівника, тис. дол./люд.

62,9
0,46

101,3
0,87

171,2
1,52

в навчання працівників, усього
 у розрахунку на одного працівника, тис. дол./люд.

6,3
0,05

8,5
0,07

13,0
0,12

в розвиток місцевих громад (СІ) 5,0 6,8 11,9

Значний обсяг грошових коштів направляється на розвиток місцевих громад,
тобто підтримання культурних заходів і закладів (проведення концертів, ярмарок,
спортивних змагань), розвиток інфраструктури (будівництво доріг, прокладення
мереж телефонного зв’язку та інтернету та ін.), охорону здоров’я, освіту, допомо-
гу дитячим будинкам та інше.

Цікаво проаналізувати, як зростають обсяги соціальних інвестицій у розвину-
тих країнах. Наприклад, обсяг соціальних інвестицій у США у 2011 р. зріс у 5,2
разу порівняно із 1996 р. (від 0,6 до 3,1 трлн дол.). Якщо у 1996 році частка соціаль-
них інвестицій у загальному обсязі інвестованих коштів становила 9,1 %, то через
15 років цей показник зріс до 12,1 %. Рейтинг найкращих компаній світу у сфері
соціальної відповідальності у 2011 р. за версією журналу Fortune має такий вигляд
(табл. 3) [9].

Таблиця 3
РЕЙТИНГ НАЙКРАЩИХ КОМПАНІЙ СВІТУ

У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У 2011 Р. [9]

Місце Назва компанії Країна походження Сфера діяльності

1 Statoil Норвегія видобуток, переробка нафти і газу

2 Ferrovial Іспанія транспортна інфраструктура

3 Walt Disney США сфера розваг

4 Edison США енергетика

5 ENI Італія видобуток, переробка нафти і газу

Ці та інші світові підприємства, реалізуючи інвестиційні проекти як всередині
своєї країни, так і за її межами, звертають найбільшу увагу на вирішення таких
питань [2]:

1) боротьба з бідністю, створення нових робочих місць і гідна оплата праці;
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2) захист кліматичних умов (інвестиції у вирощування троянд у Кенії має пози-
тивний екологічний і кліматичний вплив: використання енергії є значно меншим,
ніж у теплицях Голландії);

3) інвестиції в освіту та охорону здоров’я (безоплатне харчування, медичне
страхування для працівників та їхніх сімей, оплата навчання дітей працівників,
навчальні програми для самих працівників і просто підтримка місцевих навчаль-
них закладів);

4) розвиток соціальної інфраструктури (забезпечення електроенергією і теле-
фонним зв’язком жителів прилеглих територій (електрифікація), будівництво до-
ріг, портів та ін.);

5) підвищення інвестиційної привабливості та покращення інвестиційного клі-
мату регіону для інших компаній;

6) підтримка та розвиток підприємств малого та середнього бізнесу (навчання
приватних підприємців світовому досвіду ведення бізнесу, розповсюдження ідеї
соціальної відповідальності).

Основні проблеми, з якими зіштовхуються іноземні компанії при розробці ін-
вестиційних проектів у форматі соціальної відповідальності:

 відмінності у культурних нормах;
 суперечність цілей і бажань окремих соціальних груп;
 вибір частки фінансування, що спрямовується на різні соціальні програми.
Досвід компаній-лідерів у сфері КСВ може стати хорошим прикладом для ана-

лізу помилок і переваг різних інвестиційних стратегій, однак кожне підприємство
має розробити власну концепцію корпоративного соціального інвестування. Для
ефективного розвитку вітчизняних підприємств та організацій необхідно застосу-
вати прогресивні інноваційні методи, що мають докорінно змінити звичну прак-
тику ведення бізнесу, ґрунтуючи її на основі соціальної відповідальності й твор-
чого підходу до вирішення нагальних потреб. Наше дослідження дало змогу
виділити інноваційні стратегії інвестиційного розвитку підприємства, що ґрунту-
ються на соціальній відповідальності бізнесу:

o стратегія нарощування, спрямована на забезпечення поступового нарощу-
вання випуску нової високотехнологічної, екологічної, конкурентоспроможної
продукції на основі принципів стійкого розвитку;

o стратегія перенесення — передбачає творче використання найкращого сві-
тового досвіду соціального інвестування та виробничо-технологічного розвитку в
форматі КСВ;

o стратегія запозичень — розвиток компанії на основі використання відомих
здобутків у сфері КСВ, техніки, технологій.

Для розвитку КСВ в Україні корисні всі названі стратегії, однак ступінь доско-
налості бізнесової діяльності зростає при переході від стратегії запозичень до
стратегії перенесення, а від неї — до стратегії нарощення. Використання іннова-
ційного підходу до розробки стратегії інвестування дозволяє створити унікальний
інтелектуальний продукт, уникнути багатьох ризиків господарської діяльності та
творчо підходити до прийняття управлінських рішень.

Висновки. Інвестиції у реалізацію соціальних програм є невід’ємною складо-
вою загальної інвестиційної стратегії сучасних підприємств, що має бути направ-
лена на підтримання сталого розвитку країни та світу загалом.

Однак залишаються досить складними питання визначення кількісної та якіс-
ної залежності між соціальними інвестиціями та показниками ефективності діяль-
ності підприємства. Очевидно, що здійснення інвестицій на соціальні заходи мож-
ливе лише за рахунок використання прибутку компанії, однак частка цих вкладень
визначається індивідуально у кожному окремому випадку.
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Розробка інвестиційного проекту передовсім залежить від цілей, які визначає
для себе компанія і вони можуть бути такими у цьому контексті:

 вибір (розробка) інвестиційного проекту, що повністю відповідає принципам
КСВ означає вищий ступінь соціально відповідальної інвестиційної діяльності;

 вибір (розробка) проекту, що спрямований на розвиток компанії, але водно-
час задовольняє найзагальніші соціальні цілі означає високий ступінь соціально
відповідальної інвестиційної діяльності;

 вибір (розробка) інвестиційного проекту, метою якого є зростання рентабе-
льності діяльності компанії, але з суворим дотриманням діючих законів, норм і
правил означає базовий ступінь соціально відповідальної інвестиційної діяльності.

Врахування соціальних питань і вирішення екологічних проблем у процесі ре-
алізації проекту вимагає професійного менеджменту та значних фінансових капі-
таловкладень, проте ефект, отриманий у результаті цих заходів, є значно більшим
— загальне покращення життя населення, підвищення соціальних стандартів, зро-
стання культурного та освітнього рівня, формування унікального людського капі-
талу, формування культури споживання та культури ведення бізнесу, захист куль-
турного спадку та творчого потенціалу регіону, країни, забезпечення екологічної
надійності та ін.

Врахування принципів КСВ дозволяє не тільки отримати додатковий прибуток,
сформувати прихильність до компанії та значно підвищити конкурентні переваги,
а також значно знизити ризики діяльності та створити сприятливе середовище для
подальшого розвитку підприємства та суспільства.
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Стаття присвячена методологічним і методичним аспектам розробки професійних
стандартів. Обґрунтовано особливості розробки професійного стандарту фахівців з
управління персоналу та економіки праці.

Статья посвящена методологическим и методическим аспектам разработки про-
фессиональных стандартов. Обоснованы особенности разработки профессионального
стандарта специалистов по управлению персоналом и экономики труда.

This article is devoted to methodological and methodical aspects of professional standards.
The peculiarities of professional standards for personnel management and labor economics
specialists development are justified.
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Вступ. Становлення економіки знань, подальша інтелектуалізація праці, інфор-
матизація виробництва та сфери послуг, посилення їхньої інноваційності підви-
щують вимоги до якості людських ресурсів, рівня конкурентоспроможності пер-
соналу організацій, у тому числі й до випускників вищих навчальних закладів за
спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці». За таких умов важ-
ливого значення набуває проблема щодо з’ясування сутності та значення профе-
сійних стандартів (ПС), їх розробка і використання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом розкриттю сутності

та значенню професійних стандартів, обґрунтуванню конкретних рекомендацій
стосовно їх розробці присвячені роботи Л. І. Короткової, Л. Б. Лук’янової, Г. І.
Лук’янченко, Т. М. Десятова, М. І. Пальчук, Н. П. Паршиної та ін. Між тим, бага-
то суттєвих питань щодо розробки професійних стандартів, особливо фахівців з
вищою освітою, залишаються ще досі нерозв’язаними.

Постановка завдання. Метою статті є з’ясування сутності та значення профе-
сійних стандартів, обґрунтування методологічних і методичних підходів щодо
розробки професійного стандарту фахівців з управління персоналу та економіки
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