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РЕЗЮМЕ
Головним стимулом реалізації політики КСВ є моральні міркування, а головними перешкодами для впровадження політики КСВ представники компаній називають брак коштів, нестабільну політичну ситуацію в країні, недосконалість нормативно-правової бази,
яка б сприяла цій діяльності, та податковий тиск.

Представлене дослідження «Розвиток КСВ
в Україні» – третє дослідження поширеності
практик КСВ в Україні. Перше дослідження було
проведене в 2005 році на замовлення Офісу
координатора системи ООН в Україні, друге –
«Корпоративна соціальна відповідальність
2005–2010 роки: стан та перспективи
розвитку» – провів Центр «Розвиток КСВ»
в партнерстві з мережею Глобального договору
ООН в Україні у 2010 році.

Найпоширенішими напрямами реалізації КСВ в Україні є:

76%
політика розвитку
і поліпшення умов
персоналу

51%
благодійна допомога
(хоча бізнес і перестав
сприймати КСВ як
благодійність)

КСВ все ще не стала частиною організаційного управління
в компаніях, оскільки тільки в половини компаній, з числа
тих, які реалізують політику КСВ, є стратегія (політика)
соціальної відповідальності, чверть компаній має бюджет
на виконання програм/заходів із соціальної відповідальності, а в більшості компаній пошуком ідей для програм з КСВ
та розробкою планів їх реалізації займається керівництво.

30%
допомога воїнам АТО
й мешканцям зони АТО

На думку представників бізнесу
в Україні, політика КСВ має бути
спрямована на три ключові
аспекти: розвиток і поліпшення
умов персоналу, інвестиції
в розвиток регіону та захист
і підтримку споживачів.
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Найпоширеніші практики
впровадження КСВ
у компаніях в Україні:
Трудові відносини: підвищення зарплати, випла-

та «білої» зарплати та премій. Майже половина
компаній дають працівникам можливість працювати за гнучким графіком та реалізують програми з підвищення професійного зростання.

Антикорупційні практики: понад

третина компаній не давала хабарів за розв’язання бізнес-проблем, і така ж їх частина готова віддати частку
прибутку на ефективну боротьбу з корупцією.

Екологічна відповідальність: впровадження

енергозберігальних технологій та програми
сортування й утилізації відходів. Третина опитаних компаній не здійснювала заходів із збереження довкілля.

Відносини зі споживачами: підтримка

якості
продукту компанії, надання правдивої інформації та реклами, тренінги для персоналу з питань обслуговування споживачів, розроблена
система управління скаргами та «гаряча лінія»
(контакт-центр) для споживачів.

Розвиток регіонів: виділення

коштів на благодійність та допомога в благоустрої території.

Головними стимулами
впровадження КСВ
для українських компаній стало б введення
пільгового оподаткування, зменшення адміністративного тиску,
а також пропозиції
місцевої влади щодо
програм соціального
розвитку регіону.
На думку опитаних
представників компаній, найближчим часом
для розвитку КСВ
потрібно розробити
нормативно-правову
базу в державі, яка
б сприяла цій діяльності, підвищувати
обізнаність про Національний контактний
пункт з відповідальної бізнес-поведінки,
ввести курси з КСВ в
університетські програми та активізувати
участь бізнес-асоціацій
у популяризації КСВ.

Рівень обізнаності українських компаній
з Керівними принципами ОЕСР для
багатонаціональних компаній, а також
поінформованості про створення при
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
України Національного контактного пункту
(НКП) – 15,5% і 8% відповідно. Тільки третина
компаній, які знають про створення НКП,
вважають, що він повинен розглядати скарги
від стейкхолдерів щодо безвідповідальної
поведінки бізнесу. Незважаючи на це,
готовність співпрацювати з НКП у разі, коли
на компанію будуть скаржитися, досить
висока – 75% компаній, які знають про
створення НКП, заявили про готовність до
співпраці.
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МЕТОДОЛОГІЯ
Дослідження спрямоване на виявлення основних тенденцій, бар’єрів і перспектив розвитку корпоративної
соціальної відповідальності в Україні.

Завдання дослідження:

Представлене дослідження «Розвиток КСВ
в Україні» – третє дослідження поширеності
практик КСВ в Україні. Перше дослідження було
проведене в 2005 році на замовлення Офісу
українських
компаній
координатора системи
ООН в Україні,
друге –
впроваджують
політику
«Корпоративна соціальна відповідальність
корпоративної
соціальної
2005–2010 роки: стан
та перспективи
відповідальності
(КСВ)
розвитку» – провів Центр
«Розвиток КСВ»
в партнерстві з мережею Глобального договору
ООН в Україні у 2010 році).

83%

• визначити рівень поширеності серед українських компаній практик КСВ;
• з’ясувати розуміння бізнесом суті корпоративної соціальної відповідальності;
• дослідити поширеність напрямів КСВ-практик;
• проаналізувати бар’єри, стимули та перспективи розвитку соціальної відповідальності в Україні.

Обсяг вибірки становив
400 підприємств (у 2010 році
були опитані представники
600 підприємств країни,
у дослідженні 2005 року –
1221 підприємства).

Анкета дослідження містила
такі блоки запитань:
• усвідомлення та розуміння бізнесом соціальної відповідальності;
• впровадження КСВ в організаційному управлінні
(наявність стратегій, бюджету програм/заходів з КСВ
тощо);
• напрями впровадження КСВ-практик:
соціальні інвестиції, трудові практики, відносини
зі споживачами, екологічна відповідальність, антикорупційна політика;
• обізнаність із Керівними принципами ОЕСР
для багатонаціональних компаній;
• перешкоди, стимули та перспективи розвитку
корпоративної соціальної відповідальності.

Опитування «Корпоративна
соціальна відповідальність
бізнесу» проводив Київський
міжнародний інститут
соціології з 5 лютого по
12 березня 2018 року. Метод
збору даних – телефонні
інтерв’ю за допомогою
комп’ютера (CATI). За основу
вибірки був узятий Єдиний
державний реєстр юридичних
осіб та громадських
організацій України (крім
індивідуальних підприємців).
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У загальну вибірку дослідження потрапили підприємства й організації 24 областей
України та міста Києва, крім підприємств, що розташовані на території АР Крим
і непідконтрольних уряду України районах Донецької та Луганської областей. Розроблена
вибірка стратифікована за регіоном та розміром підприємств (див. мал. 1).

Керівник організації
Комерційний або виконавчий директор
Заступник директора
Спеціаліст з PR/комунікацій
Керівник відділу HR

72
Захід

136
36
21
10
5

Північ

89

70
43
14
9

Центр

Маркетолог

46
41
22
15
11

Схід

21
10
10
5

Інше
Бухгалтер
Керівник відділу (менеджер)
Інженер

154
24
19
6
24
3
19
117
29
5

Малюнок 2.
Посада респондентів дослідження

Респондентами виступили особи, які володіли
інформацією хоча б на 70% про кожен з таких

напрямів: стосунки компанії з громадськістю, екологічні аспекти
діяльності підприємства, діяльність компанії з корпоративної
соціальної відповідальності, що дало змогу отримати більш
об’єктивні дані щодо кожного запитання (див. малюнок. 2).

57

Південь

27 15 10 5

Мікропідприємство:
1–9 працівників
Мале підприємство:
від 10 до 49 осіб
Середнє підприємство:
від 50 до 249 осіб
Велике підприємство:
від 250 осіб

195
111
59
35

Малюнок 1.
Розподіл інтерв’ю за регіоном та розміром, кількість

Оскільки дизайн вибірки
(структура і відповідність галузевому
розподілу, розміру підприємств та
регіону) не базувався на параметрах
досліджень 2005 та 2010 років
і була змінена (з урахуванням
сучасних тенденцій розвитку КСВ)
анкета дослідження, не можна
порівнювати кількісні результати
досліджень. Проте в певних
питаннях (поширення КСВ-практик,
перспектив розвитку КСВ тощо)
можна виявити загальні тенденції
розвитку КСВ і порівняти їх з
тенденціями минулих років. З цією
метою у звіті подані деякі результати
дослідження 2005 і 2010 років.

У звіті також окремо проаналізовано тенденції
впровадження КСВ багатонаціональними компаніями
(міжнародні компанії та компанії, які працюють
на закордонних ринках) і відмінності в розвитку
КСВ за регіональним розташуванням, а щодо деяких
питань проведено аналіз за формою власності
та розміром підприємства. З огляду на малий
розмір вибірки аналізу за галузевими параметрами
не проводили. Аналіз результатів опитування
провели аналітики Центру «Розвиток корпоративної
соціальної відповідальності».
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Ні

17 %
Так

83 %
Малюнок 3.
Розподіл відповідей респондентів
на запитання «На Ваш погляд,
чи займається Ваша компанія
соціальною відповідальністю?»,%

Більшість компаній
(83%
опитаних)
реалізує політику соціальної відповідальності.
Істотної різниці за регіональним розподілом
не виявлено.

РІВЕНЬ ПОШИРЕНОСТІ КСВ
СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ
мотивів, які спонукають впроваджувати
політику КСВ, на першому

Серед

місці стоять моральні міркування
(див. мал. 4).

Моральні міркування є головним
мотиватором впровадження політики КСВ вже протягом багатьох
років. Це може свідчити про те, що
більшість компаній ще недостатньо
усвідомила позитивний вплив КСВ
на репутацію та фінансові показники
своєї діяльності. Крім того, на нашу
думку, це може бути пов’язано й з бажанням компаній зробити свій внесок
у розв’язання соціально-економічних
і гуманітарних проблем, які постали в країні внаслідок анексії Криму
та конфлікту на Сході країни. Тим
більше, що майже третина опитаних
відносить до КСВ допомогу воїнам
АТО та мешканцям зони АТО і благодійність (див. мал. 6).

Майже для кожної четвертої компанії розуміння

того, що КСВ сприяє поліпшенню
репутації та допомагає підвищити
лояльність персоналу, є головним стимулом впровадження КСВ. Для кожної
десятої компанії важливо те, що КСВ
допомагає запровадити інновації та
збільшити продажі.

%

Чому Ваша компанія займається
соціальною відповідальністю?

55

З моральних
міркувань

4

З релігійних
спонукань

3

Це є вимогою
інвесторів

26

Це покращує
репутацію
компанії

3

23

Це допомогає
збільшенню
лояльності
персоналу

Тому що
так роблять
конкуренти

2

12

Це допомагає
запровадити
інновації

Тому що треба
компенсувати
шкоду, заподіяну
продукцією
компанії

11

Це сприяє
збільшенню
продажів

7

Це – запит
з органів
місцевої влади

6

Це є вимогою
материнської
компанії

1,5

8

Тому що це
привід зробити
новину в ЗМІ
Інше

Малюнок 4.
Розподіл відповідей на запитання «Чому Ваша компанія займається
соціальною відповідальністю?»,%

14

15

2010
У 2010 році 67% компаній відповіли,
що реалізують соціально відповідальні
заходи, у 2005 році – 76%.
Серед причин впровадження КСВ –
моральні міркування, внутрішнє
переконання і зростання рівня продажів.

%
33
14
14

Як можна побачити на мал. 4, вплив зовнішніх
чинників на впровадження КСВ, як-от: вимоги
материнської компанії та інвесторів, запит органів
місцевої влади, досвід конкурентів, – мінімальний.
Ті, хто не реалізує політики соціальної відповідальності, вважають, що їхня компанія не
може дозволити собі це фінансово. Дійсно, для
багатьох кампаній фінансові проблеми надзвичайно актуальні, проте, на нашу думку, велику
роль відіграє і стереотип, що проекти КСВ
потребують багато коштів.

компанії ніколи не замислювались про соціальну відповідальність; брак стимулів з боку
держави; переконання, що КСВ – функція
держави, а не бізнесу (див. мал. 5). Розподіл
відповідей на це запитання, на нашу думку,
може свідчити про те, що представники українських компаній мало обізнані із сутністю та
перевагами впровадження КСВ.

2010
У 2010 році для компаній, які не
здійснювали КСВ, головною перешкодою
був брак коштів (61%), на другому місці –
компанії ніколи не замислювалися про
впровадження КСВ (16%), 11% компаній
переконані, що це функція держави,
а не бізнесу.

На Ваш погляд, чому програми/заходи із соціальної відповідальності
не є актуальними для Вашої компанії на даний момент?
Тому що не можемо дозволити
собі фінансово

(61% – у 2010 році)
Тому що ми ніколи не замислювались
про соціальну відповідальність

(16% – у 2010 році)
Тому що немає стимулів з боку держави
(наприклад, пільгового оподаткування)

4,5
3
1,5

Тому що розчарувались при
попередніх спробах
Тому що це – марна трата часу
та грошей

13,6

Аналіз за регіональним розподілом засвідчив, що
істотних відмінностей у спонуканні компаній займатися
КСВ і причинами не впроваджувати КСВ немає.

Тому що це – не справжня
діяльність, а лише маркетингова
хитрість, або «відмивання грошей»

Тому що це – функція держави, а не бізнесу

11 (11% – у 2010 році)
6

Серед інших найпоширеніших
причин невпровадження КСВ:

Інше

Тому що це не стимулює розвиток
бізнесу

Малюнок 5.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «На Ваш погляд, чому програми/заходи із соціальної
відповідальності не є актуальними для Вашої компанії на даний момент»,%

Більшість опитаних багатонаціональних компаній
впроваджує програми і заходи з КСВ (11 із 13 опитаних).
Головним стимулом впровадження КСВ є моральні
міркування (6 компаній це відзначили), підвищення
лояльності персоналу (6 компаній), збільшення продажів
та вимога материнських компаній (по 2 компанії обрали
ці варіанти відповідей), а головною перешкодою для тих,
хто не впроваджує КСВ, є брак стимулів з боку держави
та брак фінансів.

17

РОЗУМІННЯ БІЗНЕСОМ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Більшість респондентів (75%) розуміє соціальну відповідальність як політику
розвитку і поліпшення умов праці персоналу.
Третина опитаних – як інвестиції в розвиток регіону та захист і підтримку споживачів.
Трохи більш ніж чверть опитаних віднесли до КСВ допомогу воїнам АТО

та мешканцям зони АТО, благодійну допомогу й охорону довкілля (мал. 6).

Найменше українські компанії сприймають соціальну відповідальність як боротьбу з корупцією
та допомогу переселенцям.
Корпоративна соціальна відповідальність – це:

Розуміння соціальної відповідальності
як благодійності, яке було поширене
у попередні роки, відійшло в минуле.

75%

34%

28%

політика розвитку
і поліпшення умов
праці персоналу

інвестиції в розвиток
регіону, захист
і підтримка споживачів

допомога воїнам АТО
й мешканцям зони АТО,
благодійна допомога,
охорона довкілля

2010
У 2010 році під «соціальною відповідальністю»
компанії переважно розуміли надання
благодійної допомоги громаді (59%)
та розвиток власного персоналу (58%).
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19
Для більшості державних компаній
соціальна відповідальність бізнесу означає розвиток
і поліпшення умов праці персоналу та інвестиції
в розвиток регіону. Не менш важливими є аспекти
здійснення екологічних проектів, захист і підтримка
споживачів та допомога воїнам АТО й мешканцям
зони АТО.

%

На Ваш погляд, що саме означає вислів
«соціальна відповідальність бізнесу»?

75,5

Розвиток і поліпшення умов
праці персоналу

34

Захист і підтримка
споживачів

34

Інвестиції в
розвиток регіону

27

Участь у розробці
реформ та законів

26,5

Здійснення екологічних
проектів

23

28
28

розвитку і поліпшення умов праці
персоналу. Для третини з них – захист
і підтримка споживачів та інвестиції
в розвиток регіону (див. мал. 7).

Розвиток і поліпшення
умов праці персоналу

6

Допомога переселенцям
Інше

Благодійна
допомога

Малюнок 6.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «На Ваш погляд, що саме означає вислів «соціальна
відповідальність бізнесу»?»,%

75,5

Захист і підтримка
споживачів

34

Інвестиції
в розвиток регіону

34

Допомога воїнам АТО
та мешканцям зони АТО

28

Благодійна
допомога

28

Участь у розробці
реформ та законів

27

Здійснення
екологічних проектів

22
Допомога воїнам АТО та
мешканцям зони АТО

Боротьба з корупцією

Для більшості приватних
компаній КСВ – це політика

26,5

Боротьба
з корупцією

23

Допомога
переселенцям

22

Інше

6

82
75
43
34
50
32
43
27
29
28
40
26
46
25
36
23
29
22
4
6

% відповідей серед
державних компаній
(n = 28)
% відповідей серед
приватних компаній
(n = 349)

Малюнок 7.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «На Ваш погляд, що саме означає вислів
«соціальна відповідальність бізнесу?» за формою власності, порівняння відповідей державних і приватних компаній, %

20

Якщо проаналізувати розуміння

від розмірів компанії

соціальної відповідальності залежно

(мал. 6), то можна простежити тенденцію, що зі зростанням
розміру зростає ототожнення КСВ з такими напрямами соціальної відповідальності, як:

здійснення
екологічних
проектів

благодійна
допомога

інвестиції
в розвиток
регіону

допомога воїнам
АТО та мешканцям
зони АТО, а також
переселенцям

На нашу думку, це пов’язано з тим, що великі компанії мають більше фінансових можливостей.

75,5 72 83 71 77

Розвиток і поліпшення умов праці персоналу

34 33 33 39 31

Захист і підтримка споживачів

34 28 34 41 51

Інвестиції в розвиток регіону

28 28 24 32 34

Допомога воїнам АТО та мешканцям зони АТО

Багатонаціональні компанії розуміють соціальну відповідальність зде-

більшого як політику розвитку і підтримки персоналу (10 із 13 компаній), інвестиції
в розвиток регіону (8 із 13 компаній), благодійну допомогу, охорону довкілля й допомогу воїнам АТО та мешканцям зони АТО (7, 6 і 6 компаній відповідно).

Існують певні регіональні особливості у сприйнятті КСВ.
Компанії Сходу України найчастіше, в порівнянні з компаніями інших регіонів, відносять до КСВ інвестиції в розвиток регіону, благодійну допомогу, боротьбу з корупцією та допомогу воїнам АТО. Компанії, які розташовані на Півночі, частіше,
ніж компанії інших регіонів, відносять до КСВ участь у розробці реформ та законів
і здійснення екологічних проектів (див. мал. 9).

Участь у розробці реформ та законів

27 27 22 29 34

Участь у розробці реформ та законів

23 23 22 22 26
22 21 20 27 29

Допомога переселенцям
Інше

6

8

3

5

3

Мікропідприємство (1–9 працівників)
(n = 195)

Середнє підприємство:(від 50 до 249 осіб)
(n = 59)

Мале підприємство (від 10 до 49 осіб)
(n = 111)

Велике підприємство:(від 250 осіб)
(n = 35)

Малюнок 8.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «На Ваш погляд, що саме означає вислів
«соціальна відповідальність бізнесу?» за розміром підприємств

28 34 25 22 35 16

Допомога воїнам АТО та мешканцям зони АТО
Благодійна допомога

Боротьба з корупцією

34 34 29 30 40 30

Інвестиції в розвиток регіону

28 27 25 30 40

26,5 25 24 20 51

34 38 29 35 35 26

Захист і підтримка споживачів

Благодійна допомога

Здійснення екологічних проектів

75,5 82 69 67 74 77

Розвиток і поліпшення умов праці персоналу

28 30 26 17 36 19
27 37 20 20 29 12
26,5 33 21 22 31 14

Здійснення екологічних проектів

23 28 18 13 33 10

Боротьба з корупцією

22 26 18 19 28 12

Допомога переселенцям
Інше

6 7

Північ
(n = 136)

7

9

Захід
(n = 72)

4

3

Центр
(n = 46)

Малюнок 9.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «На Ваш погляд, що саме означає вислів
«соціальна відповідальність бізнесу»?» за регіоном розташування,%

Схід
(n = 89)

Південь
(n = 57)

21

22

23

%

Аналіз відповідей за формою власності
свідчить, що для державних компа-

Які заходи соціальної
відповідальності здійснює
Ваша компанія?

ній пріоритетними напрямами
реалізації КСВ є:
розвиток і поліпшення
умов праці персоналу

76
51
30

Розвиток і поліпшення
умов праці персоналу

Благодійна
допомога

Допомога воїнам АТО та
мешканцям зони АТО

25

Захист і підтримка
споживачів

22

Інвестиції в розвиток
регіону

21

Боротьба з корупцією

17

Здійснення екологічних
проектів

15

Допомога переселенцям

10,5 Участь в розробці реформ

та законів

3,9

здійснення екологічних
проектів

Інше

Малюнок 10.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які заходи
соціальної відповідальності здійснює Ваша компанія?»,%

Більшість компаній, які впроваджують КСВ,
реалізують політику розвитку і поліпшення умов
праці персоналу (76%), а половина опитаних
(51%) надає благодійну допомогу (мал. 10).
На нашу думку, поширеність серед українських
компаній практики благодійної допомоги
зумовлена складною соціально-економічною
ситуацією та виникненням багатьох гуманітарних
проблем унаслідок анексії Криму і конфлікту
на Сході країни.
До найпоширеніших серед українського бізнесу
напрямів КСВ також належать:
• допомога воїнам АТО та мешканцям зони
АТО, а також переселенцям;
• захист і підтримка споживачів;
• інвестиції в розвиток регіону;
• боротьба з корупцією;
• здійснення екологічних проектів.

Приватні компанії
зосереджують свою увагу
на таких напрямах КСВ-програм:
розвиток і поліпшення
умов праці персоналу
благодійна
допомога

боротьба з корупцією

допомога воїнам АТО
та мешканцям зони АТО,
а також переселенцям

захист і підтримка
споживачів

захист і підтримка
споживачів

Наведені дані свідчать про те, що допомогу воїнам АТО та мешканцям зони АТО, як і благодійну допомогу, більше надають приватні компанії. Це, на нашу думку, зумовлено особливостями розподілу і виділення коштів з прибутку (державні компанії мають більш суворо зарегламентовані й контрольовані процедури розподілу прибутку).

Аналіз за регіональним
розподілом засвідчив,
що найбільша частка
компаній, які реалізують
програми розвитку і підтримки
персоналу, розташовані на
Сході України, боротьби з
корупцією – на Сході та Півночі,
допомоги переселенцям –
на Сході країни.

Пріоритетними напрямами
впровадження КСВ для
багатонаціональних
компаній є розвиток
і підтримка персоналу
(10 з 11 компаній),
благодійна допомога
(8 компаній) та інвестиції
в розвиток регіону
(6 компаній).
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Практики КСВ в Україні
ВПРОВАДЖЕННЯ КСВ
В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ УПРАВЛІННІ
Попри те, що більшість компаній (83%) реалізують КСВ
(див. мал. 3), лише в половини (52%) з них є стратегія
(політика) соціальної відповідальності і вдвічі менша
частка компаній має бюджет на її виконання (24%)
(див. табл. 1). Тільки у третини компаній бюджет на соціальну
відповідальність за останні три роки зріс. Мають систему
показників для вимірювання результативності політики
соціальної відповідальності лише 12%, а звіти готують 13%
компаній.
Проте перелік показників для вимірювання соціально відповідальної діяльності, що навели представники компаній, дає підстави
стверджувати, що українські компанії фактично не мають цих
показників.

2010
У 2010 році майже в 40%
опитаних компаній була
стратегія соціальної
відповідальності і
17% мали бюджет. Про
зростання бюджету
заявили тільки
4% компаній. Готували
нефінансові звіти
19% компаній.

Таблиця 1.
Наявність у компаній головних інструментів планування, реалізації та вимірювання ефективності КСВ,%

Так

Ні

Важко
відповісти

Компанія має стратегію (політику) з корпоративної соціальної
відповідальності

52

22

26

Компанія має спеціальний бюджет (статтю) на програми соціальної
відповідальності

24

61

15

За останні три роки бюджет (стаття) на програми соціальної
відповідальності збільшився

35

42

23

Компанія готує звіт з корпоративної соціальної відповідальності

13

71

16

Компанія має систему показників для вимірювання результатів
програм з корпоративної відповідальності

12

68

20

Варіанти

КСВ все ще не стала частиною стратегічного
менеджменту українських компаній.

26

%

Хто або що служить
джерелом ідей для
розробки і впровадження
програм/заходів із
соціальної відповідальності
Вашої компанії?

73

Ідеї привносить керівництво
компанії

25

Пропозиції співробітників
компанії

14

Звернення місцевих
органів влади

13

Звернення з боку
громадських організацій
та благодійних фондів

8

Пропозиції бізнес-партнерів

7

Це – ідеї материнської компанії

7

Ідеї відділів, які відповідають
за впровадження соціальної
або екологічної діяльності

6

Інше

Малюнок 11.
Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Хто або
що служить джерелом ідей для розробки і впровадження
програм/заходів із соціальної відповідальності Вашої
компанії?»,%

За результатами дослідження 2010 року, частка
компаній, які мають стратегію і бюджет з КСВ,
істотно не змінилась (майже в 40% опитаних
компаній була стратегія соціальної відповідальності і 17% мали бюджет).
Проте значно збільшилася частка компаній, у яких
зріс бюджет на програми соціальної відповідальності (у 2010 році зростання бюджету було зафіксовано у 4% компаній, у 2018 році про це заявили 35% компаній).

Як і в попередні роки, у більшості кампаній
керівництво висуває ідеї для розробки та
впровадження програм/заходів із соціальної
відповідальності і дбає про їх впровадження
(мал. 11 і 12). У 25% компаній ідеї з КСВ
генерують співробітники компанії.

Дослідження зафіксувало, що більше половини
українських компаній не мають загальнокорпоративних інструментів реалізації політики КСВ.
Так, Етичні кодекси або Кодекси ділової поведінки
мають тільки 48% компаній, політику захисту
прав споживачів проводять 42%. Чверть компаній
здійснює антикорупційну політику (27%) та має
об’єднання працівників або профспілку (25%).
Про наявність політики боротьби із сексуальними
домаганнями повідомили лише 10% компаній.

Аналіз відповідей за регіональним розподілом зафіксував, що найбільша частка
компаній, які мають антикорупційну політику та
політику проти сексуальних домагань, розташована на Півночі країни, Етичний кодекс поширений у Центральній Україні, профспілки – в
компаніях Східної України.

%

Хто саме займається
розробкою заходів та
програм із соціальної
відповідальності бізнесу
у Вашій компанії?

Про КСВ-відділ згадали тільки компанії
Центру, а найбільше відповідальних за
КСВ співробітників – у компаніях Півдня.

Істотних відмінностей за регіональним розподілом щодо наявності стратегії соціальної

відповідальності, звітів з КСВ та системи показників для вимірювання результатів програм із
соціальної відповідальності не виявлено. Бюджету
на програми КСВ переважно не мають компанії
Півночі, відповідно, у більшості компаній цього
регіону він і не зростав за останні три роки.
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Дослідження зафіксувало, що істотних
відмінностей у впровадженні КСВ
на стратегічному рівні для багато
національних компаній немає.
Так, майже в половини опитаних
багатонаціональних компаній (5 з 11)
є стратегія КСВ, 4 з 11 мають бюджет
на її виконання, у 4 з 11 він зріс
за останні роки, тільки 3 з 11
компаній готують нефінансові звіти
і 2 компанії мають індикатори
вимірювання результатів програм
з КСВ. У 8 компаніях джерелом ідей
для програм з КСВ є директор, у 4 –
співробітники відділів КСВ.
Значна частка багатонаціональних компаній мають Етичні кодекси або Кодекси
ділової поведінки (8 із 13 компаній),
проводять антикорупційну політику
(5 компаній), політику проти сексуальних домагань та політику захисту прав
споживачів (по 4 компанії).

Безпосередньо директор

(82% – у 2010 році)

11
5

Начальники бізнес-напрямів,
заступники директорів
Спеціальний співробітник
якогось відділу, який відповідає
за соціальну відповідальність

2

Відділ/Департамент з соціальної
відповідальності

2

Департамент маркетингу

1

Збори засновників
(координаційна рада)

1

Профспілка

1

Всі співробітники

2
1

Інше
Важко відповісти

Малюнок 12.
Розподіл респондентів на запитання «Хто саме
займається розробкою заходів та програм із соціальної
відповідальності бізнесу у Вашій компанії?»,%
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Дослідження продемонструвало

%

На Ваш погляд, які
організації в Україні
розвивають соціальну
відповідальність бізнесу?

21

Неурядові організації

17

ЗМІ

15

Бізнес-асоціації

13

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі

13

Центр «Розвиток КСВ»

7

5

8

27
6

Глобальний договір ООН
Національний контактний пункт
з відповідальної бізнес-поведінки
Інші
Важко відповісти
Ніхто

Малюнок 13.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «На Ваш
погляд, які організації в Україні розвивають соціальну
відповідальність бізнесу?», %

низький рівень діалогу компаній зі стейкхолдерами в генеруванні ідей для розробки та впровадження програм/заходів з КСВ, оскільки головним
джерелом ідей є керівництво та співробітники
компаній. Зовнішні джерела ідей для програм/
заходів з КСВ (звернення місцевих органів влади,
громадських організацій та пропозиції бізнес-
партнерів) не відіграють значної ролі в розробці
програм/заходів з КСВ.
На жаль, не мають ще значного впливу на
поширення ідей і принципів соціальної відповідальності й організації, які розвивають соціальну
відповідальність бізнесу в Україні. Понад чверть
опитаних компаній (27%) не змогли визначитися з тим, які це організації. Серед організацій,
які працюють у сфері поширення ідей і практики
КСВ, найчастіше називали НУО, ЗМІ, бізнес-
асоціації, Центр «Розвиток КСВ», Глобальний
договір ООН та Національний контактний пункт
з відповідальної бізнес-поведінки (див. мал. 13).

Загалом результати дослідження засвідчили, що програми/
заходи з КСВ в українських
компаніях не мають стратегічного характеру, розвиваються
здебільшого під впливом керівництва компанії. Позитивним
фактом можна вважати те, що
у чверті компаній програми КСВ
розвиваються на основі ідей
співробітників. Більше половини
українських компаній не мають
загальнокорпоративних інструментів реалізації політики КСВ.

ЧЕСНА ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Проблема корупції та її сприйняття і досі актуальна для українського суспільства. За результатами дослідження, кожна четверта компанія вважає, що українським компаніям доводиться часто давати
хабарі (сума відповідей «досить часто» та «часто»), кожна третя –
іноді (сума відповідей «іноді» та «дуже рідко»), 35% – ніколи не
доводилось давати хабарі (див. мал. 14). Істотних відмінностей за
регіональним розподілом не виявлено. На думку представників
багатонаціональних компаній, бізнесу в Україні доводиться іноді
давати хабарі (6 із 13 компаній обрали ці варіанти відповідей),
3 компанії вважають, що часто, а інші 3 – що ніколи.
У 2018 році 27% компаній готові віддати частку прибутку
(наприклад 3–5%) на ефективну боротьбу з корупцією. Більша
частина компаній – 37% – не готова це зробити. У регіональному
розрізі, більша частина компаній, що розташовані на Заході країни, готові віддати частку свого прибутку на боротьбу з корупцією.
Частина компаній, які не готові віддати частку прибутку на боротьбу з корупцією, серед багатонаціональних компаній більша –
7 із 13 компаній, 5 компаній не визначились і тільки 1 компанія
готова віддати свою частку прибутку на боротьбу з корупцією.

%

Результати дослідження зафіксували зниження рівня поширеності
корупції серед українських компаній у порівнянні з 2010 роком. Так,
частка компаній, які вважають, що
українські компанії ніколи не давали хабарів, збільшилась у понад
двічі (з 15% до 35%), і, відповідно,
зменшилась частка тих, хто вважає,
що їм іноді або часто доводиться
давати хабарі. Це, безперечно, позитивний факт. Такий розподіл відповідей, на нашу думку, може бути
пов’язаний з посиленням боротьби
з корупцією, антикорупційними
кампаніями, які проходять у країні.
Або, навпаки, з відходом у «тінь»
хабарництва. Чіткіший висновок
можна буде зробити після більш
масштабного дослідження.

Як часто, на Вашу думку, компаніям, які працюють в Україні,
доводиться надавати неформальні платежі державним службовцям
різного рівня для «урегулювання бізнес-проблем»?

Готові віддати частину прибутку
на боротьбу з корупцією
Ніколи
Іноді/дуже рідко
Дуже часто/часто

27
19
35
15

2018 рік
2010 рік

32
46
28
39

Малюнок 14.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Як часто, на Вашу думку, компаніям, які працюють в Україні,
доводиться надавати неформальні платежі державним службовцям різного рівня для «урегулювання бізнес-проблем»?,%
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СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Дослідження зафіксувало збільшення у порівнянні
з 2010 роком частки компаній, які надають допомогу регіону
присутності компанії і здійснюють соціальні інвестиції.
Майже 60% опитаних компаній допомагають розвитку регіону присутності. Кожна п’ята компанія в Україні не допомагає
розвитку регіону присутності, така ж частина планує це робити
в майбутньому. Частка таких компаній скоротилась у порівнянні з 2010 роком (близько 60%, причому тільки 16% планували це робити в майбутньому) (див. мал. 15). Найпоширенішими
напрямами допомоги регіону присутності і громаді є виділення
коштів на благодійність та допомога у благоустрою території.
У минулі роки благоустрій території теж був найпоширенішим
напрямом допомоги громаді.
Найчастіше не допомагають регіону присутності компанії
Півночі, але їх частка найбільша серед тих, хто планує це
робити в майбутньому. Переважно надають різноманітну допомогу регіону присутності компанії Сходу країни, передусім
місцевій владі в реалізації різноманітних соціальних програм,
займаються благоустроєм території, надають робочі місця переселенцям, допомагають у здійсненні екологічних проектів.
Більшість опитаних українських компаній (70%) здійснювали соціальні інвестиції протягом останніх трьох років. У 31%
компаній розмір соціальних інвестицій не змінився, в 27% він
збільшився, а у 11% – зменшився.

За регіональним розподілом
найбільше здійснювали соціальні
інвестиції компанії Центру країни,
найменше – компанії Півночі.
Найбільше розмір соціальних
інвестицій зріс у компаніях Півночі.

Ще не допомагає, але планує в майбутньому
брати учать в розвитку регіону
Не допомагаємо
Даємо гроші на благодійність
Надаємо робочі місця воїнам АТО в регіоні
Спонсорство спортивних та культурних заходів
Шефствуємо над дитячим будинком
(школою, спортивним клубом та ін.)
Допомога благоустрою території
Маємо програму створення робочих місць в регіоні
Надаємо робочі місця переселенцям в регіоні
Сприяємо екологічнім проектам в регіоні
Підтримуємо малий бізнес регіону
Розвиваємо інфраструктуру, будуємо дороги
Допомагаємо освітнім ініціативам
Укладено Договір про партнерство
з територіальною громадою
Iнше

21
20
28
14
14
14
23
13
12
12
11
8
6
3
4

Малюнок 15.
Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Як саме Ваша компанія допомагає розвитку регіонів
(громад, місцевостей), де вона розташована або має свої філіали, представників?»,%

10 із 13 багатонаціональних компаній здійснювали соціальні інвестиції
в розвиток регіону присутності компанії, у 5 компаній рівень інвестицій
за останні роки збільшився, у 4 компаніях – ні.
Багатонаціональні компанії здебільшого дають гроші на благодійність
(8 із 13 компаній), сприяють проведенню екологічних проектів у регіонах
(4 компанії), шефствують над дитячим будинком (школою, спортивним
клубом – 4 компанії) і допомагають освітнім ініціативам (4 компанії).
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Регулярно підвищуємо зарплату
та виплачуємо премії працівникам
Оплачуємо можливість робітникам відвідувати
спортивні заклади (спортзали, басейни, клуби тощо)

ТРУДОВІ ПРАКТИКИ

Хоча розвиток і підтримка працівників
є найпоширенішим напрямом КСВ
в українських компаніях, 59% респондентів зазначили, що спеціальних
заходів у напрямку трудових практик
вони не здійснюють. У тих компаніях,
які впроваджують ці заходи, найпоширенішими є практики підвищення
зарплати, виплата премій та виплата
білої зарплати (див. мал. 16). На нашу
думку, ця особливість КСВ у сфері трудових відносин українських кампаній
зумовлена низьким рівнем зарплат в
Україні. Майже половина компаній дає
працівникам можливість працювати за
гнучким графіком та реалізує програми
з підвищення професійного зростання.
Майже кожна п’ята компанія підтримує
працівників, які служили або служать
в АТО, забезпечує медичне страхування, оплачує оздоровлення працівників. Програми балансу між роботою
і сім’єю здійснює тільки кожна шоста
компанія.

11 із 13 багатонаціональних компаній зазначили, що спеціальних
заходів вони не проводять, але чітко дотримуються законодавства.
12 із 13 регулярно підвищують заробітну платню, 10 впроваджують
програми з підвищення кваліфікації працівників і надають
працівникам гнучкий робочий графік, а 9 – виплачують тільки білу
зарплату.

Даємо можливість гнучкого графіку
(зручних годин) роботи
Проводимо та підтримуємо професійне/
кар’єрне навчання робітників
Підтримуємо працівників,
які служили або служать в АТО
Надаємо медичне страхування, оплачуємо частково
або повністю оздоровлення працівників
Існує програма балансу
між сім’єю та роботою
Залучаємо до роботи
переселенців
Виплачуємо тільки
«білу» зарплату
Маємо систему кредитування, грошових допомог
для оплати житла, освіти та інших великих витрат
наших робітників
Спеціальних заходів не маємо, але чітко дотримуємося
трудового законодавства
Iнше

65,5
13
47,5
44,5
21
21
16,5
14,5
64
12
59
2,5

Малюнок 16.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які із зазначених заходів для персоналу здійснює Ваша компанія?»,%

У регіональному розрізі компанії Півночі частіше, ніж компанії
в інших регіонах, мають систему кредитування, грошових допомог
для оплати житла, освіти та інших великих витрат робітників,
програму балансу між сім’єю і роботою та оплачують можливість
працівникам відвідувати спортивні заклади (спортзали, басейни,
клуби тощо). Компанії Сходу країни частіше, ніж компанії інших
регіонів, залучають до роботи переселенців, компанії Заходу –
підтримують працівників, які служили або служать в АТО.
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ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Результати дослідження зафіксували збільшення частки компаній, які впроваджують програми з охорони довкілля, до 65%
у 2018 році. Як і в минулі роки, серед найпоширеніших практик
екологічної відповідальності – впровадження енергозберігальних
технологій та програми сортування й утилізації відходів (мал. 17).
У порівнянні з минулими роками зросла частка компаній, які
впроваджують енергозберігальні технології та зменшують
викиди в навколишнє середовище (у 2010 році тільки 8,5%
компаній практикували таке). На нашу думку, це пов’язано
зі зростанням цін на електроенергію/газ та поширенням ідей
і практик енергозбереження.

Впровадження енергозберігаючих технологій

38

Програми сортування та утилізації відходів

27

Зменшення викидів в навколишнє середовище

19,5

Впровадження програм «зеленого офісу», збір паперу

17

Заходи щодо захисту водних/лісових/земельних та інших природних ресурсів

14

Не здійснювали екологічні заходи

35

Важко відповісти

6
1

Iнше

Регіональною особливістю впровадження екологічних проектів у компаніях є те, що частка
компаній Сходу країни, які зазначили, що реалізують програми зменшення викидів у навколишнє середовище, значно більша, ніж в інших
регіонах. На нашу думку, це зумовлено структурою промисловості цього регіону і, відповідно, великим обсягом викидів забруднювальних
речовин в атмосферне повітря.

Майже половина компаній (44%) готові вкладати кошти
для усунення (подолання) небажаного впливу на навколишнє
середовище від продукту або виробничого процесу, який поки
що не враховано в чинному екологічному законодавстві. Переважно це компанії, діяльність яких належить до шкідливого
виробництва. Кожна п’ята компанія (21%) не буде вкладати
кошти. Майже третина компаній (29%) ще не визначилась.
Готові вкладати кошти переважно компанії Заходу України.

Малюнок 17.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «У яких напрямах Ваша компанія
здійснювала екологічно відповідальні заходи?»,%

11 із 13 багатонаціональних компаній реалізовували програми з охорони довкілля.
Здебільшого це програми з впровадження
енергозберігальних технологій (10 компаній), сортування та утилізації відходів
(5 компаній), зменшення викидів у навколишнє середовище (5 компаній), заходи
щодо захисту водних/лісових/земельних
та інших природних ресурсів (5 компаній).
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ВІДНОСИНИ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ
Більшість опитаних компаній у напрямі відносин зі споживачами здійснюють програми/
заходи щодо підтримки якості продукту компанії та надають правдиву інформацію споживачам (див. мал. 18). Майже третина компаній (33%) впроваджують тренінги для персоналу
з питань обслуговування споживачів, а кожна п’ята – має розроблену систему управління
скаргами та «гарячу лінію» (контакт-центр) для споживачів. Варто наголосити, що за останні роки ці пріоритетні напрями в роботі зі споживачами не змінилися.
Для компаній Сходу країни пріоритетними стали надання чесної інформації та тренінги для
споживачів, а для компаній Півночі – «гаряча лінія» та система управління скаргами споживачів.
У напрямі відносин зі споживачами багатонаціональні компанії також віддають перевагу
програмам/заходам щодо підтримки якості продукту компанії (9 компаній) та наданню
правдивої інформації споживачам (10 компаній).

%

Які саме заходи проводить
Ваша компанія щодо
підвищення своєї
відповідальності перед
споживачами?

63

Підтримуємо якість продукту компанії,
як піклування та відповідальність щодо
споживачів

50,5

Надаємо чесну інформацію та рекламу
для споживачів

(42% – у 2010 році)

33

Впроваджуємо тренінги персоналу з питань
обслуговування споживачів

21,5

Маємо іншу чітко розроблену систему
управління скаргами

19
10
10,5

У 2010 році 53% компаній підтримували
якість продукції, 37% проводили
тренінги для співробітників з питань
обслуговування споживачів, по 42%
надавали чесну інформацію та рекламу
для споживачів, 20% мали чітко
розроблену систему управління скаргами.

(53% – у 2010 році)

4

(37% – у 2010 році)

(20% – у 2010 році)

Маємо «гарячу лінію»
(контакт-центр) для споживачів
Впроваджуємо тренінги
для споживачів
Важко відповісти
Iнше

Малюнок 18.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які саме
заходи проводить Ваша компанія щодо підвищення своєї
відповідальності перед споживачами?»,%

ВИСНОВКИ

Протягом усіх років розвитку
КСВ в Україні такі практики,
як трудові відносини
(більшість аспектів), відносини
зі споживачами та екологічна
відповідальність, не зазнали
значних змін.

Позитивним явищем,
безперечно, є зниження
рівня корупції в бізнес-
середовищі, збільшення
частки компаній, у яких зріс
бюджет на КСВ-програми
та соціальні інвестиції,
збільшення частки компаній,
які здійснюють соціальні
інвестиції і програми/заходи
з екологічної відповідальності.

ОБІЗНАНІСТЬ ІЗ КЕРІВНИМИ
ПРИНЦИПАМИ ОЕСР ДЛЯ
БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ
КОМПАНІЙ
На думку представників бізнесу, відповідно до Керівних принципів ОЕСР
для багатонаціональних компаній, компанії передусім повинні:
переглянути стандарти відповідальної поведінки
з постачальниками, підрядниками та партнерами

28

переглянути свою стратегію КСВ і доповнити її
відповідно до положень Керівних принципів

16
15

переглянути політику розкриття інформації
внести зміни і доповнення до корпоративних
документів згідно з положеннями Керівних принципів
не визначилися

12
10

8% опитаних компаній (а це – 32 компанії) знають про

створення Національного контактного пункту (НКП) при
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Керівних принципів ОЕСР.

Рівень обізнаності українських
компаній з Керівними
принципами ОЕСР для
багатонаціональних компаній –

15,5%

(62 компанії
з 400 опитаних)

На думку тих, хто знає про створення Національного контактного пункту, він повинен передусім консультувати компанії
щодо впровадження Керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних компаній (18 компаній), підвищувати обізнаність
компаній про Керівні принципи (15), розглядати скарги від
стейкхолдерів щодо безвідповідальної поведінки бізнесу (9).
Три чверті компаній з числа тих, що знають про створення
Національного контактного пункту, у разі, якщо на компанію
буде подано скаргу до НКП, готові співпрацювати з ним для
вирішення питання. 4 компанії будуть вирішувати питання
про співпрацю залежно від скарги. Не визначилися щодо
готовності співпрацювати 3 компанії з числа тих, що знають
про створення НКП. І тільки 1 компанія заявила про свою
неготовність до співпраці.

На думку представників компаній, до НКП
для професійного ухвалення рішення щодо
поданої проти компанії скарги, треба залучити професійних юристів (22 компанії),
представників бізнес-асоціацій (5) та
медіаторів (3).
Інструментами підвищення обізнаності
про створення і діяльність НКП, на думку
респондентів, мають стати сайт (55%),
проведення форумів і конференцій (31%),
промоційні відео (30%), проведення тренінгів (27%) та інформаційний бюлетень
(21%).
У зв’язку з малою вибіркою аналізу щодо
рівня обізнаності з Керівними принципами ОЕСР для багатонаціональних
компаній за регіоном діяльності компаній
не проводили.
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ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Аналіз відповідей респондентів щодо стимулів
впровадження КСВ засвідчив усе ще сильну
залежність компаній від державної політики
і відносин з місцевою владою.

СТИМУЛИ ВПРОВАДЖЕННЯ КСВ
Так, для більшості компаній (62,5%) введення пільгового
оподаткування стало б стимулом впровадження КСВ. Для
більш ніж третини компаній (38%) таким стимулом стало
б зменшення адміністративного тиску місцевих органів влади,
для кожної четвертої компанії – пропозиції місцевої влади
щодо програм соціального розвитку регіону та вимоги держави
щодо звітності з соціальної відповідальності. Велике значення
для компаній мають і публічне визнання, підвищення рівня
довіри та лояльності споживачів і громади (див. мал. 18).
Стимулювати компанії впроваджувати КСВ можуть і позитивні
приклади впровадження КСВ у світі, висвітлення практик КСВ
у ЗМІ, наявність банку соціальних програм або банку ідей для
проектів у регіоні. Для кожної дев’ятої компанії стимулом впровадження КСВ могли б стати більш тісні стосунки з неприбутковими організаціями.
Істотної різниці у поглядах компаній, які розташовані в різних регіонах країни, на чинники, що можуть стимулювати
їх до впровадження КСВ, немає.

2010
За результатами досліджень
2010 року, головними
стимулами впровадження
КСВ могли стати:
• пільгове оподаткування
(76%)
• зменшення
адміністративного тиску
місцевих органів влади
(38,5%)
• позитивні приклади
впровадження програм/
заходів із соціальної
відповідальності у світі
(35%)

Головними стимулами у впровадженні КСВ для багатонаціональних компаній є пільгове оподаткування (7 із 13 компаній відзначили це) та підвищення рівня довіри й лояльності
споживачів і громади загалом (для 6 компаній).

Слід наголосити, що в порівнянні з результатами попередніх досліджень
корпоративної соціальної відповідальності пріоритетність стимулів не
змінилась. Це свідчить про те, що бізнес чекає підтримки і «поштовху» від
держави у впровадженні КСВ. Значну роль можуть відіграти висвітлення
позитивних прикладів впровадження КСВ, наявність банку соціальних
програм або банку ідей для проектів у регіоні.

42
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%

Що або хто, на Вашу
думку, може стимулювати
соціальну відповідальність
вашого бізнесу?

62,5
38

Пільгове оподаткування для компаній, які впроваджують соціальну відповідальність

(75% – у 2010 році)
Зменшення адміністративного тиску місцевих органів влади (наприклад кількості
візитів пожежників, санстанції тощо)

(38,5% – у 2010 році)
30,5

Підвищення рівня довіри і лояльності
споживачів та громади в цілому

30,5

Позитивні приклади впровадження
програм/заходів із соціальної відповідальності в світі

(35% – у 2010 році)
26

Пропозиції місцевої влади бізнесу
щодо програм соціального розвитку
регіону

26

Публічне визнання з боку
влади і громади

25

Вимоги держави щодо звітності
з соціальної відповідальності

24

Наявність банку соціальних
програм або банку ідей
для проектів і у регіоні

22,5
12
2,5

Більш висвітлення практик
соціальної відповідальності в ЗМІ
Більш тісні стосунки
з неприбутковими організаціями
Iнше

Малюнок 18.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Що
або хто, на Вашу думку, може стимулювати соціальну
відповідальність вашого бізнесу?»,%

%

ПЕРЕШКОДИ
У ВПРОВАДЖЕННІ КСВ
Найбільшими зовнішніми перешкодами впровадження програм/заходів з КСВ
майже для половини опитаних компаній стали
нестабільна політична ситуація в країні, недосконалість нормативно-правової бази, яка б сприяла
розвитку КСВ, та податковий тиск (див. мал. 19).
Серед внутрішніх перешкод, які заважають здійсненню програм/заходів з КСВ, компанії вказали
брак коштів, недостатність власного досвіду,
невідпрацьований механізм впровадження соціальної відповідальності, неможливість контролю за
використанням наданих коштів і брак часу.
Недостатність інформації про принципи і підходи
до впровадження соціальної відповідальності та
брак державних і недержавних організацій, які
б теж могли допомогти, на думку опитаних представників компаній, перешкоджають здійсненню
політики/заходів з КСВ. Найменшою перешкодою
стали брак чи слабкість суспільного запиту.
Слід наголосити, що у 2018 році частка компаній,
які вважають головною перешкодою для впровадження КСВ брак коштів, скоротилась майже
вдвічі. Зменшилась вага й тих компаній, у яких
твердять, що головною перешкодою є недостатність інформації про принципи і підходи до впровадження соціальної відповідальності, натомість
зросла частка компаній, що вважають недосконалість нормативно-правової бази, яка б сприяла цій
діяльності, головною перешкодою до впровадження КСВ.
Істотних відмінностей у поглядах представників
компаній на перешкоди, які їм заважають впроваджувати КСВ, за регіоном розташування компаній
не виявлено.

Головними перешкодами у впровадженні КСВ для багатонаціональних
компаній стали нестабільна політична ситуація в країні (для 6 компаній), недостатність власного досвіду,
невідпрацьованість механізму впровадження соціальної відповідальності
(для 5 компаній) та недостатність
інформації про принципи і підходи
до впровадження соціальної відповідальності (для 5 компаній).

Які перешкоди є найбільш серйозними під час здійснення програм/заходів із соціальної відповідальності Вашою компанією?

48

Нестабільна політична
ситуація в країні

46

Недосконалість нормативно-правової
бази в державі, яка б сприяла цій
діяльності

37
32

(31% – у 2010 році)
Брак коштів

(72% – у 2010 році)
Податковий тиск

(33% – у 2010 році)

29

Недостатньо власного досвіду, невідпрацьований
механізм впровадження соціальної відповідальності
Недостатньо інформації про принципи і підходи
до впровадження соціальної відповідальності

За результатами дослідження
2010 року, найбільшими
перешкодами впровадження
КСВ були:

26
20,8

Немає державних і недержавних організацій,
які б могли допомогти

• брак коштів (72%)

20,5

Брак часу

19,5

Неможливість контролю за
використанням наданих коштів

18,3

Відсутній чи слабкий суспільний запит

• податковий тиск (33%)
• недосконалість нормативноправової бази, яка б сприяла
впровадженню програм/
заходів із соціальної
відповідальності (31%)
• недостатність інформації
(38%) і досвіду (28%)
у процесі впровадження
програм/заходів із соціальної
відповідальності

1,5

(28% – у 2010 році)
(38% – у 2010 році)

Інше

2,5

Важко сказати

2,5

Немає перешкод

Малюнок 19.
Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які перешкоди
є найбільш серйозними під час здійснення програм/заходів із
соціальної відповідальності Вашою компанією?», %.
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МАЙБУТНЄ КСВ

Таблиця 2.

• розробити й ухвалити Національну стратегію розвитку соціальної відповідальності
(74%) (сума відповідей «повністю згоден» та «скоріше згоден»)

Ввести посаду відповідального за розвиток КСВ
в державі
Впровадити КСВ в державні і місцеві органи влади
Ввести курси з КСВ в університетські програми
Керівники провідних компаній мають об’єднатися
і спільно просувати КСВ
Підвищувати обізнаність про Національний
контактний пункт з відповідальної бізнес-поведінки

Повністю
згоден

За результатами дослідження 2010 року, для розвитку КСВ потрібно:

Запровадити національну нагороду/рейтинг з КСВ

Скоріше
згоден

2010

Провести окрему просвітницьку кампанію
з корпоративної соціальної відповідальності
для суспільства
Розробити нормативно-правову базу в державі,
яка б сприяла цій діяльності
Активізувати участь бізнес-асоціацій у популяризації КСВ

Не знаю,
не впевнений

Слід також наголосити, що існує досить високий відсоток (від 27% до 34%) компаній, які
не визначили своєї позиції щодо того чи іншого твердження опитування. На нашу думку,
це може свідчити про те, що компанії не замислюються (і, відповідно, не сформували своєї
думки) щодо розвитку соціальної відповідальності в країні.

Прийняти Національну стратегію з корпоративної
соціальної відповідальності
Запровадити окрему посаду в компаніях з КСВ

Скоріше
не згоден

Більшість компаній не погодилися з тим, що для розвитку КСВ найближчим
часом потрібно:
• запровадити окрему посаду в компаніях з КСВ;
• ввести посаду відповідального за розвиток КСВ в державі.

Розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, які з перелічених заходів у розвитку соціальної
відповідальності потрібно зробити в найближчі роки?»

Абсолютно
не згоден

На думку опитаних представників компаній, найближчим часом для розвитку КСВ потрібно (див. табл. 2):
• розробити нормативно-правову базу, яка б сприяла цій діяльності;
• підвищувати обізнаність про Національний контактний центр з відповідальної бізнес-поведінки;
• ввести курси з КСВ в університетські програми;
• активізувати участь бізнес-асоціацій у популяризації КСВ.
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• провести широку інформаційно-просвітницьку кампанію з питань соціальної
відповідальності (73%)
• провести окрему просвітницьку програму для споживачів (71%)
• впровадити принципи соціальної відповідальності в діяльність органів державної
влади і місцевого самоврядування (69,7%)

Істотної різниці за регіональним розподілом у визначенні
першочерговості заходів для розвитку КСВ не виявлено.

На думку опитаних представників багатонаціональних компаній,
для розвитку КСВ потрібно:
• провести окрему просвітницьку кампанію з корпоративної
соціальної відповідальності для суспільства (9 компаній
повністю згодні і скоріше згодні з цим твердженням);
• підвищувати обізнаність про Національний контактний пункт з
відповідальної бізнес-поведінки (9 компаній);
• ввести курси з КСВ в університетські програми (8 компаній);
• розробити нормативно-правову базу в державі, яка б сприяла
цій діяльності (7 компаній);
• активізувати участь бізнес-асоціацій у популяризації КСВ
(7 компаній).
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Більшість
українських компаній

(83%)

впроваджує політику
соціальної відповідальності.

Політика розвитку і поліпшення умов персоналу –
найпоширеніший напрям реалізації КСВ
серед компаній в Україні
.

(76%)

75%
багатонаціональних

компаній готові
співпрацювати
з Національним
контактним пунктом
в Україні.

ВИСНОВКИ
Поширеність і розуміння КСВ
Для половини з опитаних головним стимулом реалізації політики КСВ є моральні міркування.
Велике значення мають й інші внутрішні чинники: розуміння того, що КСВ поліпшує репутацію
компанії та допомагає підвищувати лояльність
персоналу. Перешкодою для тих компаній, які не
впроваджують політики КСВ, як і в минулі роки,
є брак фінансів. Проте, на нашу думку, це радше
стереотипне сприйняття КСВ як сфери, що потребує великих коштів.

Український бізнес перестав ототожнювати соціальну відповідальність з благодійністю. За результатами дослідження 2018 року,
бізнес розуміє КСВ як політику розвитку і поліпшення умов персоналу, інвестиції в розвиток регіону та захист і підтримку споживачів. Нагадаємо: за
результатами дослідження 2010 року, представники
українських компаній асоціювали КСВ з благодійністю, розвитком персоналу та чесним веденням
бізнесу.

Практики КСВ
Хоча бізнес і перестав сприймати КСВ як благодійність, половина компаній, з числа тих, які реалізують політику КСВ, надають благодійну допомогу.
Серед найпоширеніших напрямів реалізації КСВ –
політика розвитку і поліпшення умов персоналу
(76%), а також допомога воїнам АТО та мешканцям зони АТО (30%).
На жаль, триває тенденція попередніх
років щодо надто повільних темпів
впровадження КСВ на рівні управління.
Тільки в половини компаній, з числа тих, які
реалізують політику КСВ, є стратегія (політика) соціальної відповідальності, і вдвічі менша частка має бюджет на виконання програм/
заходів із соціальної відповідальності. Лише у
третини компаній, які впроваджують політику
КСВ, бюджет на соціальну відповідальність за
останні три роки зріс.

Як і в минулі роки, у більшості компаній (72%, які
впроваджують КСВ) шукає ідеї для програм з КСВ
і займається розробкою планів їх реалізації керівництво. У кожній четвертій компанії ідеї для КСВ
програм висувають працівники. Зовнішні джерела
ідей для програм/заходів з КСВ (звернення місцевих
органів влади, громадських організацій та пропозиції
бізнес-партнерів) не відіграють значної ролі.
Потрібно посилити вплив на впровадження КСВ
в компаніях організацій, які розвивають соціальну
відповідальність бізнесу в Україні. Понад чверть опитаних компаній (27%) не змогли їх назвати і визначитися з тим, які це організації.
Дослідження зафіксувало зниження рівня поширення
корупції в бізнес-середовищі. У порівнянні з 2010 роком частка компаній, які ніколи не давали хабарів,
зросла більш ніж удвічі і, відповідно, зменшилась
частка тих, хто іноді й часто давав хабарі.
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Понад третина компаній не мали практики давання
хабарів за розв’язання бізнес-проблем. У 2018 році
27% компаній готові віддати частку прибутку на
ефективну боротьбу з корупцією (у 2010 році частка
таких компаній становила 19%).
Майже 60% опитаних українських компаній
допомагає розвитку регіону присутності. Найпоширенішими напрямами цієї допомоги
є виділення коштів на благодійність та допомога
у благоустрою території.
Попри те, що більшість українських компаній розуміють КСВ як розвиток і підтримку працівників компанії, більше половини з них (59%) спеціальних
заходів не здійснюють. І частка цих компаній
збільшилась у порівнянні з 2010 роком у понад двічі.
Серед тих компаній, які впроваджують ці заходи,
найпоширенішими, як і в минулі роки, є підвищення
зарплати, виплата премій та білої зарплати. Майже
половина компаній дає працівникам можливість
працювати за гнучким графіком та реалізує програми
з підвищення професійного зростання.

Третина опитаних компаній не здійснювала заходів із збереження довкілля.
Як і в минулі роки, серед найпоширеніших практик екологічної відповідальності тих компаній, які
реалізують КСВ-програми/заходи із збереження
довкілля, є впровадження енергозберігальних
технологій та програми сортування й утилізації
відходів.

Протягом усіх років дослідження розвитку
корпоративної соціальної відповідальності
пріоритетність напрямів відносин зі споживачами не змінюється. Більшість опитаних
компаній здійснюють програми/заходи
щодо підтримки якості продукту компанії,
надають правдиву інформацію та рекламу споживачам, впроваджують тренінги
для персоналу з питань обслуговування
споживачів і мають розроблену систему
управління скаргами та «гарячу лінію»
(контакт-центр) для споживачів.

Обізнаність українських компаній
з Керівними принципами ОЕСР
для багатонаціональних компаній
Рівень обізнаності українських компаній з Керівними принципами ОЕСР для багатонаціональних
компаній – 15,5% (62 компанії знають про них).
Про створення при Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України Національного контактного пункту (НКП) знають 8%.
На думку представників компаній, підвищити
рівень обізнаності про НКП можна шляхом
створення сайту, проведення різноманітних на-

вчальних заходів (форумів, конференцій, тренінгів), підготовки промоційного відео та випуску
інформаційного бюлетеня.
Відповідно до Керівних принципів ОЕСР для
багатонаціональних компаній, компанії повинні
передусім переглянути стандарти відповідальної
поведінки з постачальниками, підрядниками та
партнерами; переглянути свою стратегію КСВ і доповнити її відповідно до положень принципів; пе-

реглянути політику розкриття інформації та внести
зміни і доповнення до корпоративних документів.
Головними завданнями НКП, на думку тих
українських компаній, які знають про його створення, має стати консультування компаній щодо впровадження Керівних принципів ОЕСР для багато
національних компаній, підвищення обізнаності
компаній про них.

Хоча тільки третина компаній вважає, що НКП
повинен розглядати скарги від стейкхолдерів щодо
безвідповідальної поведінки бізнесу, готовність
співпрацювати з ним у разі, коли на компанію
будуть скаржитися, досить висока – 75% компаній
заявили про таку готовність до співпраці.

Перешкоди і стимули розвитку КСВ
Головними стимулами впровадження
КСВ, на думку українських компаній, стало
б введення пільгового оподаткування, зменшення
адміністративного тиску місцевих органів влади та
надання ними пропозицій щодо програм соціального розвитку регіону. Ці дані свідчать ще про
дуже високий рівень залежності українських компаній від держави. Друга група стимулів – публічне визнання, підвищення рівня довіри й лояльності
споживачів і громади.
Основними перешкодами впровадження програм/заходів з КСВ стали: нестабільна політична ситуація в країні, недосконалість нормативно-правової бази, яка б сприяла
цій діяльності, податковий тиск та брак коштів.
Для значної частки компаній більшої ваги набувають такі чинники, як: недостатність інформації про КСВ, позитивних прикладів впровадження соціальної відповідальності та організацій,
які б змогли надати допомогу в розробці та
реалізації стратегії (політики) КСВ. На нашу
думку, це може свідчити про те, що потенційна
готовність підприємств до впровадження КСВ
програм/заходів є, потрібна тільки зовнішня
допомога в наданні інформації і знань.

І стимулами, і перешкодами для українсь
ких компаній є зовнішні чинники. Це свідчить про те, що українські компанії не сприймають
КСВ як політику, яка інтегрується в бізнес-стратегію компанії і є чинником конкурентної переваги
на ринку. Очевидно, це зумовлено нерозумінням
самої суті КСВ і її переваг. Проте зовнішній стимул (а саме чітко сформована стратегія держави)
став би сильним поштовхом у розвитку КСВ для
українських компаній.

На думку опитаних представників компаній, найближчим часом для розвитку КСВ
потрібно розробити нормативно-правову
базу, яка б сприяла цій діяльності, підвищувати обізнаність про Національний контактний пункт з відповідальної бізнес-поведінки, ввести курси з КСВ в університетські
програми та активізувати участь бізнес-асоціацій у популяризації практик КСВ. Найменша частка українських компаній вважає
за доцільне запровадити окрему посаду
з КСВ та збільшити бюджети на програми/
заходи з КСВ.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. З огляду на сильну залежність розвитку КСВ
в компаніях від підтримки держави, доцільно
було б запровадити вимоги, передусім до
державних компаній, у розвитку КСВ.
2. Першочерговим стимулом для впровадження
КСВ в Україні стало б введення для великих
та державних компаній обов’язкового розкриття нефінансових показників у щорічному звіті, у відповідності з Європейською
Директивою 2013/34/ЄС, 2014/95/ЄС.
3. Потрібно розглянути питання щодо введення
пільг (податкових, митних) для компаній,
які впроваджують КСВ, найперше для тих,
що працюють над питаннями підвищення
енергоефективності використання виробничих
потужностей, використання енергії відновлювальних ресурсів, здійснюють соціальні інвестиції в розвиток регіону присутності.
4. Важливим є визнання з боку влади
компаній, які впроваджують КСВ, шляхом
запровадження КСВ премій, нагород,
національних та регіональних рейтингів компаній з різних питань КСВ.
5. На національному рівні бізнес вже вісім років
поспіль очікує на прийняття Національної
стратегії з корпоративної соціальної
відповідальності, яка б надала українському бізнесу орієнтири і перспективу підтримки
та визнання з боку держави.
6. На локальному рівні дієвим стимулом впровадження КСВ стало б формування банку
даних про потреби регіону в соціальних
інвестиціях, екологічних проектах, створення

платформи недержавних і дослідницьких
організацій, які просувають ідеї соціальної
відповідальності та надають освітні й консультаційні послуги з цих питань.
7. Незважаючи на те, що КСВ в Україні розвивається вже понад 15 років, рівень розуміння сутності соціальної відповідальності,
її принципів в українському бізнесі вкрай
низький. Поширеними є стереотипи щодо великих фінансових ресурсів, які потрібні для
здійснення КСВ-програм і заходів. Крім того,
для частини українського бізнесу, як свідчать
дослідження, недостатньо інформації та позитивних прикладів впровадження соціальної
відповідальності. Тількі невелика частка
компаній знає про організації, які б змогли
надати допомогу у впровадженні КСВ.
Все це зумовлює потребу в проведенні
просвітницьких програм з питань підвищення обізнаності компаній про принципи
і практики впровадження соціальної відповідальності, в тому числі міжнародного досвіду.
Такі ініціативи краще б сприймали в компаніях, якби їх втілювали бізнес-асоціації,
галузеві об’єднання підприємців та
компанії – лідери у впровадженні КСВ.
8. Чудовим популяризатором ідей КСВ
можуть стати неурядові організації.
Вони, як одна з численних груп стейкхолдерів: зможуть не тільки поширювати
знання про КСВ, її принципи і технології,
а й бути тим зовнішнім тиском, який
змусить компанії прискорити впровадження КСВ. Неурядові організації можуть
проводити різноманітні освітні й інформа-

ційні кампанії, спрямовані на поширення
знань і технологій КСВ як серед компаній,
так і серед інших неурядових організацій
та ініціативних груп.
9. Освітні та просвітницькі програми
мають акцентувати увагу на перевагах КСВ
для компаній, інтеграції КСВ в бізнес-стратегію та технологіях розробки КСВ-програм.
10. Підвищити рівень обізнаності допомогло
б і висвітлення впливу соціальної
відповідальності на фінансові показники і розвиток компанії в засобах масової
інформації, під час проведення галузевих
заходів, у спеціалізованих виданнях тощо.
В цьому напрямі потрібна й активніша
позиція бізнес-асоціацій.
11. Державні органи влади можуть підвищити
рівень знань з КСВ шляхом поліпшення
обізнаності про Керівні принципи
ОЕСР для багатонаціональних компаній та Національний контактний
пункт. Інструментами можуть виступити
сайт, різноманітні навчальні заходи (форуми, конференції, тренінги), промоційні відео
та інформаційні бюлетені.
12. Важливу роль у поширенні ідей і практик
КСВ відіграють і навчальні курси із соціальної відповідальності у вищих навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації та перекваліфікації, зокрема для
студентів, які навчаються за спеціальністю
державне управління, та у програмах
підвищення кваліфікації державних
службовців.

Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» – експертна організація в Україні з відповідального ведення бізнесу та розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Пріоритети Центру:
розвиток КСВ, кар`єрних навичок серед молоді, STEM освіти і популяризація науки і технологій серед дівчат. Серед основних досягнень
Центру – щорічний Конкурс кейсів з Цілей сталого розвитку, Пакт заради молоді, Карта професій й спільнота Кар’єра мрії, щорічний Форум
«Бізнес і університети», проект ДівчатаSTEM тощо. В рамках своєї діяльності Центр співпрацює з Міністерствами, міжнародними організаціями,
компаніями. Близько 40 компаній є партнерами Центру «Розвиток КСВ».
Детальніше – www.csr-ukraine.org
www.facebook.com/CSRUkraine

Національний контактний пункт з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках
Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства в Україні (далі – НКП) – створено у 2017 році при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. У 2018 році створено Міжвідомчу робочу групу щодо
забезпечення функціонування НКП, до складу якої увійшли представники громадських організацій, бізнес-асоціацій, та Міністерств. Основними
функціями Національного контактного пункту є: 1) просування та підвищення ефективності Керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних
підприємств; 2) сприяння у вирішенні питань щодо порушення Керівних
принципів ОЕСР для багатонаціональних підприємств. Під час вирішення
питань щодо порушення Керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних підприємств рекомендується використовувати формат медіації.
www.ua.csr-ua.info

Керівні принципи для багатонаціональних підприємств ОЕСР – урегульовані вимоги у сфері ведення відповідального бізнесу з питань
прав людини, безпеки праці, доступу до інформації до оподаткування,
охорони навколишнього середовища тощо. Керівні принципи є частиною Декларації ОЕСР «Про міжнародні інвестиції та багатонаціональні
підприємства» і стосуються суб’єктів господарювання, що здійснюють
інвестиційну діяльність за межами України; експортерів; імпортерів; постачальників та субпідрядників; суб’єктів господарювання, що ведуть ліцензовану діяльність або здійснюють діяльність в рамках франшизи та
суб’єктів господарювання, що надають франшизу.
www.mneguidelines.oecd.org

