
 

 

«ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДЕЙ»   

 

Загальна інформація про проект 

  

     «Ефективність та конкурентоспроможність будь-якої організації  

     залежить від успішної співпраці  людей» 

З метою підвищення конкурентоспроможності українських підприємств Національний Комітет 

Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) є ініціатором  проекту «Інвестиції в Людей»  для надання 

можливості організаціям в різних регіонах країни побудувати ефективну модель управління 

підприємством  за принципами стандарту «Іnvestors in People». Актуальності дана тема набуває в 

Україні  у зв'язку з наміром держави стати членом Європейського співтовариства, що зумовлює 

дотримання таких стандартів діяльності, які прийняті на провідних підприємствах світу і довели свою 

ефективність у вирішенні завдань господарювання.  

Впровадження проекту «Інвестиції в Людей»  з використанням стандарту “Investors in People” 

сприяє   підприємству побудувати   інноваційну систему управління та сучасну корпоративну 

культуру;  оптимізувати організаційну структуру; стратегії планування, навчання та розвитку; 

управляти змінами; використовувати нематеріальні чинники мотивації та технології оцінки 

результативності; підвищити ефективність внутрішніх комунікацій; досягти гармонізації 

взаємодії керівників і співробітників з метою забезпечення більш високої результативності 

діяльності підприємства.  

Стандарт «Investors in People» використовується підприємствами різних  бізнес - індустрій у 76 

країнах світу. Впровадження принципів  стандарту «Investors in People»  надає  можливість  

використовувати ефективну модель менеджменту, корпоративні атрибути відмінності і 

підтримувати конкурентний  статус  організації.  

Основна мета даного проекту надати можливість українським  підприємствам підвищити  

ефективність діяльності  шляхом удосконалення підходів  організаційного  розвитку та 

управління людьми, підтвердити статус соціально – відповідального та ефективного 

роботодавця, тому що принципи корпоративної – соціальної відповідальності є одним  із 

індикаторів стандарту «Investors in People».  

 

       Проект  «Інвестиції в Людей» має декілька модулів на вибір підприємства: від семінарів 

навчання та практичного використання  концепції стандарту «Investors in People»  на 

підприємстві та отримання міжнародного визнання.  

 

     Програма Ділових консультацій Європейського Банку Реконструкції та Розвитку 

      підтримує впровадження сучасних підходів управління на українських підприємствах та  

      пропонує фінансову компенсацію учасникам проекту.  

 

      Запрошуємо Ваше підприємство  стати учасником  пілотного проекту «Інвестиції в Людей»  

та бути  прикладом сучасної моделі управління  на відповідність кращим світовим 

практикам,  нової культури   та соціальних цінностей. 
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