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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
У статті розглядаються сутність соціальних інвестицій і 

особливості їхнього здійснення в сільській місцевості 

 
Головним інструментом соціальної відповідальності на всіх рівнях стає 

соціальне інвестування. З позицій комплексного, системного підходу 

доцільно розглядати соціальні інвестиції як складну багаторівневу ієрархічну 

систему (рис. 1).  

На нанорівні в якості соціального інвестора виступає індивід – фізична 

особа, яка вкладає власні ресурси у допомогу як окремим іншим особам, так і 

цілим групам – сім’ї, друзям, сусідам, колегам по роботі, населенню 

територіальних громад та країни в цілому. 

На мікрорівні соціальні інвестиції розглядаються з позиції 

підприємства, яке вкладає грошові та інші види ресурсів в об’єкти 

соціального середовища для покращення життя окремих індивідів, власних 

трудових колективів, територіальних громад, а також громадян країни в 

цілому. Вважаємо, що соціальні інвестиції підприємства впливають на їхню 

ефективну діяльність за рахунок росту продуктивності праці (через 

збільшення людського капіталу) та зниження трансакційних витрат (шляхом 

розвитку соціального капіталу). 



 
 

Рис. 1. Інвестори та бенефіціари соціального інвестування за рівнями 
 

На регіональному рівні (мезорівень) соціальні інвестиції проявляються 

у вкладеннях органами регіональної влади ресурсів у потреби як окремих 

індивідів, так і населення територіальних громад і країни в цілому. Вони 

безпосередньо впливають на стабільність усієї соціально-економічної 

системи країни. 

Макрорівень. На цьому рівні соціальні інвестиції здійснюються у 

напрямку підвищення соціального достатку через вкладення державними 

інститутами коштів та інших видів ресурсів у добробут окремих індивідів, 

населення територіальних громад та країни в цілому. 

На мегарівні соціальні інвестиції здійснюються міждержавними 

фондами і організаціями відносно окремих індивідів, населення 

територіальних громад і країни в цілому.  
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Соціальний капітал, який формується в тому числі завдяки цим 

інвестиціям, впливає на ефективність міжнародних господарських зв’язків: 

зростання довіри до транснаціональних корпорацій, найбільших 

інвестиційних банків, фондів а також інших глобальних інститутів знижує 

ризики при здійсненні трансакцій і, відповідно, зменшує трансакційні 

витрати. 

Таким чином, соціальні інвестиції доцільно розглядати як складну 

багаторівневу ієрархічну систему. Ефективна взаємодія міжнародних 

організацій, урядових структур, представників бізнесу і громадянського 

суспільства в цілому потребує розробки стратегії соціального інвестування, 

що є перспективою подальших наукових досліджень, які матимуть вагоме 

значення для реалізації структурних реформ та забезпечення сталого 

розвитку України. 

 


