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Стандартизація екологічних, соціальних та державних інвестицій на шляху до
стійкої економіки
Стаття присвячена дослідженню нормативної бази екологічних, соціальних та державних
інвестицій (інвестицій за стандартом ESG) в контексті процесу стандартизації у фінансуванні
стійкої економіки. Обговорюється складність стандартизації та брак загальноприйнятих норм,
систему показників, що зумовлює потребу у чітких нормах інвестування за стандартом ESG. 651
результат рейтингу стійкості та більш ніж 300 інструментів інвестиційної політики у різних країнах
свідчать про потребу у класифікації стандартів ESG. В основі вирішення науково-практичного
завдання лежить розробка класифікації системи стандартів інвестування ESG. Запропонована
класифікація включає в себе такі критерії як рівень впровадження стандартів, обсяг обов’язків,
галузева специфіка, ступінь обізнаності компаній про відповідальну діяльність, забезпечення
прозорості та формування показників, забезпечення інституційної підтримки процесу
стандартизації екологічних, соціальних та державних інвестицій у стійкій економіці та прийняття
більш обґрунтованих інвестиційних та управлінських рішень.
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Стандартизация экологических, социальных и государственных инвестиций на
пути к устойчивой экономике
Статья посвящена исследованию нормативной базы экологических, социальных и государственных
инвестиций (инвестиций по стандарту ESG) в контексте процесса стандартизации в
финансировании устойчивой экономики. Обсуждается сложность стандартизации и недостаток
общепринятых норм, система показателей, что обуславливает потребность в четких нормах
инвестирования по стандарту ESG. 651 результат рейтинга устойчивости и более чем 300
инструментов инвестиционной политики в разных странах свидетельствуют о потребности в
классификации стандартов ESG. В основе решения научно-практического задания лежит
разработка классификации системы стандартов инвестирования ESG. Предложенная
классификация включает в себя такие критерии как уровень внедрения стандартов, объем
обязанностей, отраслевая специфика, степень осведомленности компаний об ответственной
деятельности, обеспечение прозрачности и формирование показателей, обеспечение
институциональной поддержки процесса стандартизации экологических, социальных и
государственных инвестиций в устойчивой экономике и принятие более обоснованных
инвестиционных и управленческих решений.
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