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ТОП-10 ВИСНОВКІВ
Середній рівень розкриття інформації з КСВ на сайтах українських 
компаній залишається досить низьким — 21,7%.  
З 99 компаній, сайти яких оцінювались, 41 має вищий ніж середній 
рівень розкриття інформації. 

До ТОП-10 компаній увійшли ПАТ «Миронівський хлібопродукт», 
ДТЕК, ДП «НАЕК «Енергоатом», АрселорМіттал Кривий Ріг, 
ДП «НАЕК «Укренерго», ТОВ «Лайфселл», ПАТ «НАК Нафтогаз 
України», ТОВ «Нова пошта», СКМ, ПАТ «Карлсберг Україна».  
Серед ТОП-10 — 3 державні компанії: ПАТ «НАК Нафтогаз 
України», ДП «НАЕК «Укренерго» та ДП «НАЕК «Енергоатом».

Середній рівень розкриття інформації ТОП-10 становить 62,3%.  
8 з 10 компаній-лідерів підготували і розмістили на сайтах 
нефінансові звіти, а середній бал розкриття інформації з суттєвих 
питань КСВ становить 35,6 з 55 можливих і є майже втричі вищим, 
ніж в інших компаній. 

Практика звітності з нефінансових питань не стала традицією 
українських компаній. Тільки 16 зі 100 найбільших українських 
компаній підготували і розмістили на корпоративних сайтах 
нефінансові звіти. Позитивним зрушенням у практиці звітування 
за нефінансовими показниками українськими компаніями можна 
вважати той факт, що вже 2 державні компанії, які увійшли до ТОП-
100 найбільших компаній, оприлюднили нефінансові звіти. 

Тільки 5 компаній з ТОП 100 компаній країни інтегрували 
звітність з досягнення Цілей сталого розвитку у свої нефінансові 
звіти. ПАТ «Карлсберг Україна» побудувало свої КСВ цілі на основі 
Цілей сталого розвитку.

Розкриття інформації із суттєвих питань КСВ для українських 
компаній є занадто низьким — 12,8 з 55 можливих балів. 
Здебільшого на корпоративних сайтах зустрічається інформація 
про практику трудових відносин, розвитку і підтримки громад та 
охорони довкілля. Найменше висвітлюються питання винагороди 
керівництву, програми впровадження КСВ в ланцюг постачання 
та політика відповідального маркетингу. Як і в попередні роки, 
здебільшого українські компанії не висвітлюють результатів своєї 
КСВ-діяльності. Вимірюють їх переважно тільки ті компанії, які 
готують звіти. Навіть вони не завжди надають цю інформацію у 
відповідних розділах сайту. 

Позитивним зрушенням у розвитку КСВ і, відповідно, висвітленні 
політики та практики КСВ в українському суспільстві можна 
вважати збільшення компаній, які розробляють і реалізують 
антикорупційну і комплаєнс-політику та програми впровадження 
КСВ в ланцюг постачання. 

Секторальний аналіз продемонстрував більший рівень прозорості 
агропідприємств, компаній енергетики і металургії. Найменший 
рівень прозорості у компаній видобувної сфери.

Державні компанії частіше, ніж приватні, висвітлюють 
антикорупційну політику (прийняття й оприлюднення 
антикорупційної політики є вимогою законодавства). Натомість 
приватні компанії частіше розкривають питання розвитку і 
підтримки громад та охорони довкілля. 

Міжнародні компанії мають вищий рівень розкриття інформації 
з КСВ. На їхніх сайтах більш ніж вдвічі частіше, ніж на сайтах 
національних компаній, висвітлюються питання прав людини, 
програм і політик впровадження КСВ в ланцюг постачання й КСВ-
стратегії та КСВ-цілей. 
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МЕТОДОЛОГІЯ 

Індекс прозорості найбільших українських компаній — це ініціатива Центру 
«Розвиток КСВ», яка реалізується з 2011 року. Оцінювання відбувається 
згідно з міжнародною методикою, розробленою Beyond Business (Ізраїль) 
та Центром «Розвиток КСВ».

ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ будується на основі оцінювання інформації, яка 
розміщується на корпоративних сайтах, щодо політики та результатів її 
впровадження з різних аспектів КСВ за чотирма категоріями: звітність, 
зміст, навігація і доступність. 

В 2018 році методика розрахунку Індексу прозорості сайтів 
100 найбільших українських компаній змінилася — були додані нові 
компоненти інформації.

«Зміст». За цією категорією оцінюється як політика, так і висвітлення 
результатів її впровадження за всіма аспектами КСВ — управління, чесні 
операційні практики, права людини і трудові практики, захист довкілля, 
відповідальне споживання та відносини з громадою. Цього року були 
додані такі компоненти, як Цілі сталого розвитку — робота компанії 
відповідно до ЦСР (зобов’язання та результати) — та КСВ-стратегія або 
КСВ-цілі. 

«Звітність». Оцінювалися звіти за 2017 рік (слід підкреслити, що у випадку 
підготовки КСВ-звітів міжнародними компаніями оцінювалися звіти тільки 
українських підрозділів). Цього року компанії мали можливість отримати 
додаткові бали за висвітлення у звітах їхнього внеску в досягнення Цілей 
сталого розвитку.

Дещо змінилася і методика оцінювання за категоріями «Навігація» та 
«Доступність». У цих категоріях оцінюється легкість доступу читача до 
будь-якої інформації про соціальну та екологічну відповідальність компанії 
та потенційна доступність веб-сайту з погляду різних аспектів (мови, 
наявність контактної інформації, адаптованість для людей з обмеженими 
можливостями). До категорії «Доступність» цього року додався такий 
компонент, як окремі сторінки проектів у соціальних мережах.

Позиція компанії в Індексі відносно до інших компаній є сумою балів, 
отриманих кожною компанією відповідно до категорій. 

Оцінювалися компанії, які увійшли до топ-100 найбільших платників 
податків в Україні у 2017 році за даними Державної фіскальної служби, 
та топ-10 найбільш прозорих компаній відповідно до минулорічного 
Індексу прозорості. Серед них: 20 компаній державної форми власності 
та 79 приватної, 22 міжнародні компанії (або їхні дочірні компанії) та 
77 національних. 

Оцінювалися сайти українських компаній або їхні сторінки на сайтах 
міжнародних компаній. Слід зазначити, що в 9 компаній або немає сайтів, 
або подана на них інформація не оновлювалася протягом останніх 
2–3 років. Оцінювалася інформація тільки за 2017 рік. Оцінювання 
проходило з 15.08 по 06.09.2018 р.
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Середній рівень розкриття інформації з КСВ українськими 
компаніями на власних сайтах становить 21,7%. Він залишається 
практично незмінним протягом останніх 3 років* (рис. 1). 

РІВЕНЬ РОЗКРИТТЯ 
ІНФОРМАЦІЇ 

1
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Рисунок 1. Середній рівень розкриття інформації.
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Порівняно з попередніми роками зросла чисельність компаній, які 
мають вищий ніж середній рівень розкриття інформації з КСВ (рис. 2). 2

Рисунок 2. Кількість компаній, які мають вищий ніж середній 
рівень розкриття інформації.
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Кількість компаній, які досягли рівня відкритості в 50% і вище  
(на думку розробників методології Індексу, рівень розкриття 
інформації в 50% є вже «достатнім» рівнем відкритості), 
залишається фактично незмінною (рис. 3). 

3

Рисунок 3. Кількість компаній, які досягли рівня відкритості 
в 50% і вище. 
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*Тут і далі кількісні дані різних років оцінювання  використовуються з метою продемонструвати 
тенденцію змін, які відбувалися протягом 6 років оцінювання. Оскільки в різні роки використову-
валися різні рейтинги (і відповідно підходи до їх підготовки), то порівнювати кількісні дані буде 
некоректно.
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33 ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» 24

33 ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» 24

33
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА 
КОМПАНІЯ»

24

33 ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ПРИВАТБАНК»  

24

37 ПРАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГЗК» 23

38 ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ 
ПОРТІВ УКРАЇНИ»  22

38 ПРАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ 
«УКРНАФТОБУРІННЯ» 22

38 ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 22

38 ПРАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 22

42 ПРАТ «МТС УКРАЇНА» 21

42 ДП «КОНДИТЕРСЬКА 
КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» 21

42 ПРАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
МЕТКОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» 21

42 ПРАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГЗК» 21

42 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 21

47 ТОВ «ЛЕМТРАНС» 20

48 ПАТ «УКРТРАНСНАФТА» 20

48 ПРАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ 
«ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)» 20

48 ПРАТ «ПІВНІЧНИЙ ГЗК» 20

52 ПЗІІ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН 
ЛТД» 19

53 ПАТ «УКРНАФТА» 18

53 ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» 18

53 ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» 18

53
ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

18

53 ТОВ «ЕНЕРГО-СЕРВІСНА 
КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ» 18

58 ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» 17

58 ПЗІІ «ТОЙОТА-УКРАЇНА» 17

60 ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ 
УКРАЇНА» 16

60 ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 16

60
ДП СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-
ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
«УКРСПИРТ»

16

60 ПРАТ «МИРОНІВСЬКА 
ПТАХОФАБРИКА» 16

1 ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ 
ХЛІБОПРОДУКТ» 81

2 ДТЕК 79

3 ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 73

4 ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ 
РІГ» 71

5 ДП «НАЕК «УКРЕНЕРГО» 60

5 ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» 60

7 ПАТ «НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 57

8 ТОВ «НОВА ПОШТА» 50

9 СКМ 46

9 ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 46

11 ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» 45

12 ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» 41

13 ПРАТ «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО 
ПРОДАКШН УКРАЇНА» 35

13 ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» 35

13 ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 35

16 КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ 34

Таблиця 1. Загальні результати Індексу прозорості

17 ТОВ «КЕРНЕЛ» 33

17 ПАТ «УКРСОЦБАНК» 33

17 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ 
БАНК УКРАЇНИ» 33

20 ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ» 30

21
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ» 

29

21 ПАТ «ФАРМАК» 29

23 ПРАТ «КИЇВСТАР» 28

23 ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«БОРИСПІЛЬ» 28

25 ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» 27

25 ПАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 
«КИЇВВОДОКАНАЛ» 27

25 ПРАТ «А/Т ТЮТЮНОВА 
КОМПАНІЯ «В.А.Т.-ПРИЛУКИ» 27

28 ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» 26

28 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 
«УКРГАЗБАНК» 26

28 ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА» 26

31 ПАТ «ОБОЛОНЬ» 25

31 ТОВ «АШАН УКРАЇНА 
ГІПЕРМАРКЕТ» 25

Місце Назва компанії Сектор Бали Місце Назва компанії Сектор Бали Місце Назва компанії Сектор Бали Місце Назва компанії Сектор Бали 

Таблиця 1. Загальні результати Індексу прозорості (продовження)
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64 ПАТ «ТУРБОАТОМ» 15

64 ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 15

64 ПАТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК» 15

64
ПАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА 
ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА 
НАФТОВА КОМПАНІЯ 
«УКРТАТНАФТА»

15

64 ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
ФЕРОСПЛАВІВ» 15

64 ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» 15

64
ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
ПОРТ»

15

71
ДП «ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ 
«УКРАЇНА» ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 
ЦІННИХ ПАПЕРІВ»

14

71 ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-
ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 14

71 ПРАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 14

71 ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» 14

71 ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» 14

76 ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» 13

76
ПЗІІ У ФОРМІ ПАТ 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ»

13

76 ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ 
«ПОКРОВСЬКЕ» 13

79 УКРАЇНСЬКЕ ДП 
«УКРХІМТРАНСАМІАК» 12

79 ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА 
ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ» 12

79 ДП «ЕНЕРГОРИНОК» 12

79 ДП «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
ПОРТ «ЮЖНИЙ» 12

79 ПАТ «ЕК ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 12

79 ДП «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 12

79
ПАТ «ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»

12

79
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ОДЕСЬКА 
ЗАЛІЗНИЦЯ»

12

79 ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» 12

79 ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 12

79 ТОВ «ВІННИЦЬКА 
ПТАХОФАБРИКА» 12

79 ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» 12

91 ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
ФЕРОСПЛАВІВ» 11

91
ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННО-
ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ»

11

93 ПАТ «МОТОР СІЧ» 10 Н/с — компанії не мають власних сайтів.

94 ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ГЕТЬМАН» 8

94 ПРАТ «ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА» 8

94 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 8

97 ТОВ «КУБ-ГАЗ» 7

98 ПРАТ «ПРИРОДНІ РЕСУРСИ» 6

99 ПРАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ 
КОМПАНІ УКРАЇНА» 5

ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

Н/с ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»

ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», 
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 
(мають єдиний сайт) 

Н/с ТОВ «ГУГЛ»

Н/с ТОВ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 
«ДНІПРОСТАЛЬ»

Н/с ТОВ «ЛОГІСТИК ЮНІОН»

Н/с ТОВ «УКРАЇНСЬКА 
ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ»

Н/с ТОВ «АТЛАНТІС»

Н/с ПРАТ 
«НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

Агропідприємства

Енергетика

Металургія

Сфера зв’язку

Хед-офіси

Транспорт

Холдинг

Виробництво 
міцних спиртних 
напоїв, вина і 
пива

Рітейл

Виробництво 
та торгівля 
тютюновими 
виробами

Банківська сфера

Нафтопродукти і 
нафтопереробка

Фармацевтичні 
заводи

Водопостачання

Оптова торгівля

Добувна сфера

Харчова 
промисловість

Футбольні клуби

Ресторанний 
бізнес

Автосалони

Машинобудування

Поліграфія

Рекламний бізнес

Сайт не  
працює

Місце Назва компанії Сектор Бали Місце Назва компанії Сектор Бали Місце Назва компанії Сектор Бали 

Таблиця 1. Загальні результати Індексу прозорості (продовження)

Умовні позначки до таблиці 1
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Лідерами Індексу прозорості стали компанії :

ТОП-10 ІНДЕКСУ 
ПРОЗОРОСТІ

Таблиця 2. Лідери Індексу прозорості

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Оболонь

Метінвест

Оболонь Оболонь Метінвест Концерн 
Галнафтогаз

Київстар Метінвест Метінвест Група компаній 
«Фокстрот»

ПАТ «НАК 
Нафтогаз України»

Інтерпайп Україна Карлсберг Україна Київстар Кернел Трейд Кернел Трейд

Галнафтогаз Київстар Карлсберг Україна Метінвест

Дніпроспецсталь Інтерпайп Україна Концерн 
Галнафтогаз

Концерн 
Галнафтогаз

ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт»

МЕТРО Кеш енд 
Кері Україна Дніпроспецсталь Дніпроспецсталь Дніпроспецсталь

ТОВ «САВ-
Дістрибьюшн» 
(Фокстрот) 

МТС Галнафтогаз
Монделіс Україна 
/ Крафт Фудз 
Україна

Нестле Україна ДП «НАЕК 
«Енергоатом»

3 з 10 лідерів Індексу прозорості входять до ТОП-10 всі 6 років підготовки Індексу 
(ДТЕК, СКМ та АрселорМіттал Кривий Ріг) (див. табл. 2). 

Вперше увійшли до ТОП-10 компанії ТОВ «Нова пошта», «Укренерго» 
та «Лайфселл». 

До ТОП-10 входять 3 державні компанії — ПАТ «НАК Нафтогаз 
України», ДП «НАЕК «Укренерго» та ДП «НАЕК «Енергоатом» (табл. 2). 

Середній рівень розкриття інформації ТОП-10 — 62,3% (рис. 4).

Майже третина (3 компанії) топ-10 — це компанії енергетичного сектору,  
по 1 компанії належать до агропідприємств, сфери зв’язку та транспорту, 
металургії та виробництва міцних спиртних напоїв, вина і пива.  
Решта 2 компанії — холдинг і хед-офіс. 

ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт»

ДТЕК

ДП «НАЕК «Енергоатом»

«АрселорМіттал Кривий Ріг»

ДП «НАЕК «Укренерго»

ТОВ «Лайфселл»

ПАТ «НАК Нафтогаз України»

ТОВ «Нова пошта»

СКМ

ПАТ «Карлсберг Україна»

Рисунок 4. Середній рівень 
розкриття інформації ТОП-10. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

50,9%

62,8%
56,2%

73,3%

62,3%

60,7%
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Кількість КСВ-звітів, які готують найбільші компанії 
України, залишається майже незмінною (див. рис. 5). 

З підготовлених звітів:
 ■ 1 інтегрований звіт (ДТЕК);
 ■ 1 звіт відповідно до GRI стандартів 

(ПАТ «Миронівський хлібопродукт»);
 ■ 5 звітів відповідно до GRI 4.0 (АрселорМіттал 

Кривий Ріг, НАК «Нафтогаз України»,  
ДП «НАЕК «Укренерго», ТОВ «Лайфселл»,  
ДП «НАЕК «Енергоатом»);

 ■ 1 звіт з елементами GRI 4.0 (ТОВ «Нова пошта»);
 ■ 3 неструктурованих КСВ-звіти 

(ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», 
ТОВ «САВ-Дістрибьюшн»);

 ■ 4 загальних звіти компаній з висвітленням 
деяких елементів КСВ (ТОВ «Метінвест холдинг», 
ПрАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)», 
ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 
ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»).

В цій категорії оцінювалася інформація, яка стосується політики, 
практик і результатів КСВ компаній. 

Загальний рівень розкриття інформації в цій категорії становить 12,8 
з 55 можливих балів. Протягом останніх років він зростає (рис. 6). 

РІВЕНЬ РОЗКРИТТЯ 
ЗА КАТЕГОРІЯМИ ІНФОРМАЦІЇ

ЗВІТНІСТЬ

ЗМІСТ

Рисунок 5. Кількість КСВ-звітів, 
які були розміщені на сайтах  
100 найбільших компаній 
України.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

9
13 14

17 16

12

5 звітів містять інформацію про виконання Цілей сталого розвитку 
(АрселорМіттал Кривий Ріг, ДТЕК, ДП «НАЕК «Енергоатом», 
ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Нова пошта»).

Загальний рівень розкриття інформації за категорією «Звітність» становить 
1,2 з 20 можливих балів.

Рисунок 6. Рівень розкриття інформації 
за категорією «Зміст».

Майже половина компаній (41 з 99 компаній, в яких є сайти) 
мають вищий за середній рівень розкриття інформації за цією 
категорією. 

Рівень розкриття ТОП-10 лідерів Індексу майже втричі вищий 
і становить 35,6 балів. 

Найбільший рівень розкриття інформації з КСВ-політик та їхніх 
результатів мають такі компанії:

 ■ Миронівський хлібопродукт — 50 з 55 балів;
 ■ НАЕК «Енергоатом» — 44 з 55 балів;
 ■ ДТЕК — 40 з 55 балів;
 ■ АрселорМіттал Кривий Ріг — 39 з 55 балів. 

Як і в минулі роки, компанії найчастіше надають інформацію 
про трудові практики, розвиток і підтримку громад та охорону 
довкілля (табл. 3). Хоча практично всі компанії на сайтах 
викладають інформацію про свій бізнес-профіль, тільки 23 
оприлюднили корпоративну стратегію та стратегічні цілі, з них 
3 міжнародних та 7 державних компаній. 

6,7
6,3

9

12,8
10,3

2013
2014
2015
2016
2017
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Найрідше компанії розміщують у відкритому доступі інформацію 
про політику відповідального маркетингу, про управління 
корпоративною відповідальністю та програми впровадження 
КСВ в ланцюги постачання. Тільки одна компанія (НАК «Нафтогаз 
України») розмістила інформацію про бонуси та політику заробітної 
плати (винагорода керівництву). 

В цьому році вперше оцінювалась також робота компаній 
відповідно до Цілей сталого розвитку (зобов’язання та 
результати). Тільки 5 з найбільших компаній країни висвітлили 
ці питання й інтегрували звітність з досягнення Цілей сталого 
розвитку у свої нефінансові звіти (АрселорМіттал Кривий Ріг, 
ДТЕК, ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», 
ТОВ «Нова пошта»). Ще одна компанія, ПАТ «Карлсберг Україна», 
побудувала свою КСВ-стратегію і КСВ-цілі відповідно до Цілей 
сталого розвитку. У 2017 році компанія оголосила про програму 
«ЦІЛЬ 4 нулі: разом для майбутнього» — нову стратегію сталого 
розвитку Carlsberg Group, яка містить чотири стратегічні цілі: НУЛЬ 
вуглецевого сліду, НУЛЬ втрати води, НУЛЬ безвідповідального 
споживання пива і НУЛЬ нещасних випадків.

Порівняно з минулим роком зросла частка компаній, які 
розміщують на сайтах інформацію про програми впровадження 
КСВ в ланцюг постачання (з 5 до 14), кодекси етики (з 25 до 33), 
роботу зі споживачами (з 20 до 42) та антикорупційні програми 
(з 24 до 44).

Слід підкреслити, що кодекси роботи з постачальниками мають 
здебільшого міжнародні компанії. 

Як і в минулі роки, компанії здебільшого інформують про КСВ-політики  
і КСВ-ініціативи, тільки незначна частка висвітлює результати їх 
впровадження. 

Наприклад:
інформацію з трудових практик на своєму сайті 
розмістило 76 компаній, а результати їх впровадження — 
тільки 14;
на сайтах 59 компаній розміщується інформація про 
ініціативи і програми з розвитку і підтримки громад, 
а результати їх впровадження — на 20;
екологічні програми та екоініціативи висвітлюють 
60 компаній, а результати їх впровадження — 15. 

///  РІВЕНЬ РОЗКРИТТЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ІНФОРМАЦІЇ  ///

Так, на сайті ПАТ «Карлсберг Україна» розміщений «Кодекс 
поведінки постачальників і ліцензіатів CARLSBERG GROUP», на сайті 
АрселорМіттал Кривий Ріг — «Кодекс відповідального сорсингу» 
тощо. Проте позитивним зрушенням слід вважати появу кодексів 
роботи з постачальниками і національних компаній. Наприклад, 
на сайті ТОВ «Нова пошта» розміщений «Кодекс поведінки 
постачальника», відповідно до якого постачальники компанії повинні:

 ■ дотримуватися прав людини у відносинах зі своїми співробітниками; 
 ■ дотримуватися вимог охорони праці та безпеки для працівників, 

споживачів і громади;
 ■ ефективно використовувати ресурси, запобігати забрудненню 

довкілля та контролювати його; 
 ■ дотримуватися принципів корпоративної етики (зокрема, щодо 

боротьби з хабарництвом і корупцією);
 ■ побудувати систему управління для забезпечення впровадження 

норм з метою просування постійних покращень. 
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Таблиця 3. Середній бал розкриття інформації за категорією «Зміст».

Бізнес-профіль та стратегія компанії 
враховують КСВ

3 1,5 87 97

Управління з урахуванням КСВ 2 0,87 50 69

Бонуси та політика заробітної плати 
(винагорода керівництву)

2 0,02 3 1

Наявність інформації про управління 
корпоративною відповідальністю

2 0,17 10 9

КСВ-стратегія або КСВ-цілі 4 0,48 15 14

Напрями з КСВ 2 0,57 34 31

Цілі сталого розвитку: робота компанії 
відповідно до ЦСР (зобов’язання та 
результати)

3 0,15 – 6

Кодекс етики та результати його 
впровадження

2 0,3 25 33

Політика дотримання прав людини 
(недискримінації, працевлаштування 
людей з особливими потребами, ген-
дерної рівності) та її результати

4 0,4 12 19

Антикорупційна й комплаєнс-політика 
та її результати

4 0,9 24 44

Діалог із заінтересованими сторонами 
(визначені заінтересовані сторони, пи-
тання, які обговорюються зі стейкхол-
дерами, визначені канали комунікації зі 
стейкхолдерами та існує план взаємодії)

4 0,4 16 17

Вплив на робочі місця (розвиток пер-
соналу, здоров’я та безпека, наявність 
профспілки і колективного договору, 
корпоративне волонтерство, баланс 
між сім’єю і роботою, просування 
жінок, протидія сексуальним домаган-
ням, система скарг працівників)

4 1,6 68 76

Програми роботи зі споживачами та 
їх результати (захист здоров’я і без-
пеки, захист даних і конфіденційність, 
програми просвіти, система обслу-
говування та скарг споживачів, стале 
споживання) 

4 1,05 20 41

Програми впровадження КСВ в 
ланцюг постачання та їх результати 

2 0,23 5 14

Політика відповідального маркетингу 
та її результати

2 0,13 6 8

Політика розвитку і підтримки громад 
(стратегія роботи з громадою, 
розвиток підприємництва, освіта, 
охорона здоров’я) та її результати

4 1,54 46 59

Політика охорони довкілля та її ре-
зультати (СО

2
, інші викиди, вода, 

екологічний аудит і його результа-
ти, штрафи, екологічні сертифікати, 
екопроекти компанії)

4 1,4 44 60

Стандарти з охорони довкілля, якості 
продукції тощо, які впроваджує компанія

3 0,9 45 37

Питання
Максимальна 

кількість балів

Середній бал 
компаній — 
учасниць 

оцінювання 

Кількість компаній, які 
розмістили відповідну 

інформацію

2016 р. 2017 р.

Питання Максимальна 
кількість балів

Середній бал 
компаній — 
учасниць 

оцінювання 

Кількість компаній, які 
розмістили відповідну 

інформацію

2016 р. 2017 р.

Таблиця 3. Середній бал розкриття інформації за категорією «Зміст» (продовження).

///  РІВЕНЬ РОЗКРИТТЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ІНФОРМАЦІЇ  ///
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НАВІГАЦІЯ 
І ДОСТУПНІСТЬ

Сайти найбільших українських компаній за категоріями «Навігація» 
і «Доступність» мають непогані результати — 3,5 з 8 та 6 із 17 можливих балів 
відповідно. 

Елементи навігації,  що збільшують доступність інформації:
 ■ 76 веб сайтів найбільших компаній мають функцію «пошук» та 96 - «меню»;
 ■ половина компаній має розділ на сайті, на якому розміщується інформація 

з КСВ (у 27 компаній є окремий розділ в меню сайту, а у 20 компаній – ця 
інформація розміщується в розділі  – «Про компанію»);

 ■ 69 з 99 сайтів найбільших компаній мають мобільну версію сайту;
 ■ майже половина найбільших українських компаній (44 з 99) розміщують на 

власних сайтах повну контактну інформацію.

Елементи навігації, які потрібно запроваджувати і розвивати:
 ■ тільки на 9 сайтах розміщується посилання на додаткову інформації з КСВ 

(здебільшого на інформації про Глобальний договір ООН);
 ■ 6 компаній мають міні сайт з КСВ (СКМ, ДТЕК, Метінвест; Енергоатом, ОККО 

і Оболонь (сайти, на яких розміщуються звіти з КСВ);
 ■ тільки 3 сайти найбільших українських компаній доступні для людей 

з вадами зору (сайти Міжнародного аеропорту «Бориспіль», Ощадбанку 
та Укрзалізниці);

 ■ як і минулого року, невелика частка компаній враховує нові тренди 
комунікацій у процесі подання інформації. Так, тільки на 14 сайтах 
розміщується інфографіка з питань КСВ, на 16 — відео з КСВ, 8 компаній 
мають окрему сторінку КСВ-проекту або КСВ-ініціативи в соціальних 
мережах і тільки 1 — блог з питань КСВ (СКМ).

СЕКТОРАЛЬНИЙ 
АНАЛІЗ РІВНЯ ВИСВІТЛЕННЯ 
КСВ НА САЙТАХ КОМПАНІЙ

Найвищий рівень розкриття інформації з КСВ мають агропідприємства, 
компанії енергетики та металургії (табл. 4).  
Найменші показники розкриття — у компаній добувної сфери. 

Таблиця 4. Секторальний аналіз.

Укргаз-
видобування

24 17 15,7
Полтавська 
газонафтова 
компанія

ДТЕК 79 13 24,2

Нова пошта 50 13 18

Арселор-
Міттал 
Кривий Ріг

69 10 23,7

Карлсберг 
Україна 46 9 17,1

Сектор Компанія-лідер Бал
Кількість 
компаній

Середній 
бал

Креді Агріколь 
Банк 35 9 26

Імперіал 
Тобакко 
Продакшн 
Україна

35 5 18,4

Миронівський 
хлібопродукт 81 4 35,5

Лайфселл 60 4 30,2

 САВ-
Дістрибьюшн 41 5 23,6

Інші Нафтогаз 51 18 22,6

Сектор Компанія-лідер Бал
Кількість 
компаній

Середній 
бал
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В оцінюванні брали участь 22 міжнародні компанії (компанії з іноземними ін-
вестиціями та компанії, які є частиною міжнародних компаній).

Міжнародні компанії мають вищий рівень розкриття інформації з КСВ та 
інформації за категорією «Зміст» (табл. 6).

Міжнародні компанії в 2–2,5 рази більше звертають увагу на висвітлення пи-
тань прав людини (32% проти 14,5%), висвітлення програм і політик впро-
вадження КСВ в ланцюг постачання (27% проти 10,5%) та оприлюднення 
КСВ-стратегії та КСВ-цілей (27,2% проти 10,4%). 

Слід зазначити, що при висвітленні питань прав людини міжнародні компанії 
частіше за все надають посилання на політику в сфері прав людини материн-
ських компаній або короткий опис цієї політики без посилань. 

Так, наприклад, на сайті «Монсанто» зазначається, що політика з прав лю-
дини, що була затверджена в квітні 2006 року, стосується обставин, при-
таманних сільськогосподарській діяльності та аграрній галузі, в тому числі 
сезонному виробництву. Політика визначає 9 елементів, на яких «Монсанто» 
зосереджує зусилля із захисту прав людини:

ПРИВАТНІ ТА 
ДЕРЖАВНІ КОМПАНІЇ:  
ВІДМІННЕ І СПІЛЬНЕ

В оцінюванні брали участь 79 приватних і 20 державних компаній. Суттєвої 
різниці в рівні розкриття інформації не існує (табл. 5).

Слід зауважити, що більша частка державних компаній, ніж приватних, 
розкриває такі питання, як антикорупційна політика (70% і 35,4%). Натомість 
приватні частіше розкривають питання розвитку і підтримки громад (68,3% 
проти 30%) та охорони довкілля (64,5% проти 40%).

Таблиця 5. Відмінність у висвітленні інформації з КСВ за формами власності. 

Державні компанії Приватні компанії

Середній рівень 
розкриття інформації 24% 23,3%

Середній бал 
розкриття інформації 
за категорією «Зміст»

12,7% 14%

Питання, які 
найчастіше 
розкриваються

■■Трудові відносини (70%);
■■антикорупційна політика (70%);
■■ інформація про стандарти  
та охорону довкілля (по 40%)

■■Трудові відносини (78,4%);
■■розвиток і підтримка громад (68%);
■■охорона довкілля (64,5%)

Питання, які найменше 
висвітлюються 
(за винятком 
зазначених у табл. 3)

■■КСВ-стратегія або КСВ-цілі (10%);
■■діалог із заінтересованими  
сторонами та програми впровадження 
КСВ в ланцюг постачання (по 15%)

■■Програми і політики впровадження 
КСВ в ланцюг постачання (12%);
■■КСВ-стратегія або КСВ-цілі (15%);
■■діалог із заінтересованими сторонами  
та права людини (по 17,7%)

КСВ-звіти 4 (20%) 12 (15%)

МІЖНАРОДНІ 
ТА НАЦІОНАЛЬНІ 
КОМПАНІЇ:
ВІДМІННЕ І СПІЛЬНЕ

 ■ дитяча праця;
 ■ примусова праця;
 ■ оплата праці;

 ■ робочі години;
 ■ переслідування та 

насильство;

 ■ дискримінація;
 ■ безпека;
 ■ свобода об’єднань;
 ■ дотримання законів.



ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ САЙТІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ — 201726 / / 27 ///  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ///

Таблиця 6. Відмінність у висвітленні інформації з КСВ  
міжнародними і національними компаніями.

Міжнародні компанії Національні компанії

Середній рівень 
розкриття інформації 25,5% 21%

Середній бал 
розкриття інформації 
за категорією «Зміст»

14,9% 11,5%

Питання, які 
найчастіше 
розкриваються

■■Трудові відносини (82%);
■■розвиток і підтримка громад (82%);
■■охорона довкілля (78%)

■■Трудові відносини (76,3%);
■■охорона довкілля (56,6%);
■■розвиток і підтримка громад (55%) 

Питання, які найменше 
висвітлюються 
(за винятком 
зазначених у табл. 3)

■■ Інформація про стандарти (23%);
■■діалог із заінтересованими сторонами 
(23%);
■■КСВ-стратегія або КСВ-цілі (27,2%)

■■КСВ-стратегія або КСВ-цілі (10,4%);
■■  права людини (14,5%);
■■діалог із заінтересованими сторонами 
(16%)

КСВ-звіти 4 (18%) 12 (16%)

Політика компанії «Монсанто» викладена у посібнику з прав людини для 
працівників (посилання на саму політику відсутнє). А на сайті АрселорМіттал 
Кривий Ріг надається посилання на «Політику у сфері прав людини» всієї 
групи. 

Міжнародні компанії дедалі частіше розміщують на сайтах політику роботи 
з постачальниками, етичні кодекси українською (Карлсберг Україна, 
Імперіал Тобакко Продакшн Україна тощо) або російською мовами (МТС, 
АрселорМіттал Кривий Ріг тощо). 

Міжнародні компанії частіше, ніж національні, висвітлюють питання охорони 
довкілля і підтримки громад, результати своєї діяльності та мають 
кращу навігацію (63,6% міжнародних компаній мають окрему сторінку 
на сайті, де висвітлюється політика і практика КСВ — «Сталий розвиток», 
«Відповідальний розвиток», або інформація міститься на сторінці «Про 
компанію»; тільки 47,6% національних компаній мають таку сторінку).

Натомість національні компанії надають більше інформації про наявність 
сертифікатів відповідності стандартам екологічного менеджменту, якості 
тощо, ніж міжнародні компанії (42% проти 22,7%).

Компаніям слід регулярно оновлювати інформацію з КСВ на корпоративних 
сайтах, оскільки дедалі частіше інвестори, споживачі, партнери та органи 
влади цікавляться КСВ-практиками компаній та їхньою результативністю. 

Корпоративні сайти повинні бути цікавими з погляду подання інформації — 
відео, інфографіка, міні-сайти, блоги тощо.

Українським компаніям слід передбачити модернізацію сайтів і зробити ін-
формацію, яка на них розміщується, доступною для людей з вадами зору. 

Українським компаніям слід активізувати зусилля з інтеграції показників до-
сягнення Цілей сталого розвитку в політику КСВ та корпоративну нефінансову 
звітність. Це допоможе проаналізувати вплив компанії на суспільство і довкілля. 

Компаніям необхідно змінити підходи до розміщення інформації на корпора-
тивних сайтах. Інформація з КСВ повинна містити політику і результати її вико-
нання з тих питань КСВ, які найбільше цікавлять основних стейкхолдерів ком-
панії. Для цього необхідно проводити систематичні консультації з основними 
групами стейкхолдерів з питань визначення категорій інформації, яка повинна, 
на їхню думку, бути подана на сайті. Це не тільки підвищить рівень прозорості 
компаній, а й слугуватиме інструментом формування їхньої репутації.

Компаніям слід також звернути увагу на висвітлення тих питань КСВ, які пе-
ребувають у центрі уваги світової спільноти з КСВ: дотримання прав людини, 
впровадження КСВ-програм у ланцюг постачання, політики відповідального 
маркетингу, роботи компаній для досягнення Цілей сталого розвитку. 

Враховуючи загальносвітову тенденцію підвищення вимог до звітування за 
соціальними й екологічними показниками діяльності, компанії повинні акти-
візувати свої зусилля щодо підготовки й оприлюднення нефінансових звітів. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
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Центр «Розвиток корпоративної соціальної відпові-
дальності» – експертна організація в Україні з відпові-
дального ведення бізнесу та розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності. Пріоритети Центру: розви-
ток КСВ, кар`єрних навичок серед молоді, STEM освіти 
і популяризація науки і технологій серед дівчат. Серед 
основних досягнень Центру – щорічний Конкурс кей-
сів з Цілей сталого розвитку, Пакт заради молоді, Карта 
професій й спільнота Кар’єра мрії, щорічний Форум «Біз-
нес і університети», проект ДівчатаSTEM тощо. В рам-
ках своєї діяльності Центр співпрацює з Міністерства-
ми, міжнародними організаціями, компаніями. Близько 
40 компаній є партнерами Центру «Розвиток КСВ». 

Детальніше – www.csr-ukraine.org
www.facebook.com/CSRUkraine


