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У вересні 2015 року на Саміті ООН зі сталого розвитку у Нью-
Йорку було прийнято Цілі сталого розвитку 2030 — ключові
напрямки розвитку країн та світу загалом, які складаються із
17 Глобальних цілей та 169 завдань. Вони спрямовані на
подолання бідності, нерівності та кліматичних змін.

Україна також приєдналась до досягнення глобальних
завдань та адаптувала Цілі сталого розвитку під українські
реалії. Як результат цієї роботи у 2017 році було видано
Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» (2017),
у якій було адаптовано 17 глобальних ЦСР з урахуванням
специфіки національного розвитку.

У 2020 році було прийнято Указ Президента України «Про Цілі
сталого розвитку України на період до 2030 року» та
підготовлено Добровільний звіт з їх досягнення Цілей сталого
розвитку. На жаль, звіт не дає відповідь про роль бізнесу у
досягненні ЦСР, тому ми, CSR Ukraine як експертна
організація вирішили пошукати відповідь самостійно.

Глобально приватний сектор має значний вплив на розвиток
економіки країни та суспільства в цілому. До того ж бізнес є
ос-основним транслятором змін та інновацій, в тому числі й соціальних та екологічних. Але на

жаль, за даними дослідження¹ 2020 року тільки 46% компаній інтегрують Цілі сталого
розвитку у свій бізнес.

Як бізнес ставиться до Цілей сталого розвитку в Україні? На це питання ми й намагались
відповісти у нашому дослідженні. Даний звіт відображає проєкти компаній в Україні зі
сталого розвитку, партнерство бізнесу з іншими стейкхолдерами та звітування про
результати проєктів зі сталого розвитку, а також надає рекомендації для компаній, що
робити далі.

Коротке резюме нашого дослідження можна зобразити у чотирьох словах, які є і
нашим закликом до бізнесу: stop talking, start doing.

Сподіваюсь, що наступні 10 років, які лишились для досягнення Цілей, стануть роками
реальних змін у мисленні лідерів компаній та роками масштабної інтеграції Цілей сталого
розвитку в діяльність всіх стейкхолдерів. Це потрібно нашій планеті.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дослідження ООН про Цілі сталого розвитку, 2020 рік

https://news.un.org/en/story/2020/07/1067662
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Потребує подальшого розвитку партнерство українських компаній з
організаціями та установами задля досягнення Цілей сталого розвитку.
Тільки для половини компаній, кейси і нефінансові звіти яких аналізувались,
характерна співпраця. При реалізації проєктів та ініціатив з досягнення
Цілей сталого розвитку компанії найчастіше співпрацюють з неурядовими
організаціями та навчальними закладами.

Executive summary

За 5 років, які пройшли з моменту прийняття Цілей сталого розвитку, відбулося багато
змін і трансформаційних процесів в економіці та суспільстві, які наблизили світ до їх
виконання. За підсумком 2019 року Україна у цілому досягла прогресу за 15 з 17 Цілей
сталого розвитку.

Український бізнес реалізує значну кількість ініціатив і проєктів з
корпоративної соціальної відповідальності, які роблять посильний внесок у
реалізацію Цілей сталого розвитку. Пріоритетними для українського бізнесу
стали Ціль 4 «Якісна освіта», Ціль 8 «Гідна праця та економічне зростання» та
Ціль 3 «Міцне здоров’я і благопо-луччя».

1

Найвищий рівень відповідності національним завданням Цілей сталого
розвитку простежується у практиках компаній, які спрямовані на
досягнення Цілі 4 «Якісна освіта» та Цілі 10 «Скорочення нерівності» (на
основі аналізу кейсів Конкурсу КСВ-кейсів).

2

Українські компанії здебільшого не переглядали свої корпоративні КСВ-
стратегії відповідно до прийнятих Цілей сталого розвитку. Відповідно,
практично у всіх компаній відсутні показники вимірювання результатів
проєктів та ініціатив з досягнення Цілей сталого розвитку.

3

4

Аналіз здобутків і викликів, які постають перед українським бізнесом, засвідчив:

3

У 2015 р. на Саміті ООН зі сталого розвитку були ухвалені 17
Цілей сталого розвитку, які спрямовані на подолання бідності
та голоду, захист навколишнього середовища і забезпечення
миру і процвітання всіх людей у світі. Пройшло перші п’ять
років їх реалізації. За цей час в Україні розробили національні
завдання досягнення Цілей сталого розвитку та показники їх
досягнення, запровадили систему щорічного моніторингу їх
досягнення і підготували перший Добровільний національний
огляд їх досягнення, у якому відсутня інформація про внесок
бізнесу.

Як зазначається у Добровільному національному огляді щодо Цілей сталого розвитку в
Україні², за підсумком 2019 р. Україна у цілому досягла прогресу за 15 з 17 Цілей. Оцінці
внеску бізнесу в досягнення Цілей сталого розвитку присвячене це дослідження.

Про Оцінку внеску бізнесу в досягнення Україною 
Цілей сталого розвитку ООН

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цілі сталого розвитку. Україна. Добровільний національний огляд. — 2020р.
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Проаналізувати пріоритетність Цілей сталого розвитку для українського
бізнесу і практики, які застосовують компанії для їх досягнення.

1

Завдання дослідження:

Оцінювання внеску бізнесу в досягнення Цілей сталого розвитку проводиться з метою
виявлення здобутків і проблем на шляху інтеграції Цілей сталого розвитку в стратегію і
практику українських компаній, а також розробки рекомендацій щодо посилення ролі
українського бізнесу в досягненні Цілей сталого розвитку.

Методологія

Виявити рівень інтегрованості Цілей сталого розвитку в корпоративні
стратегії КСВ / сталого розвитку.

2

Розглянути рівень партнерських взаємовідносин українських компаній у
досягненні Цілей сталого розвитку.

3

Проаналізувати показники вимірювання резуль-татів проєктів та ініціатив з
досягнення Цілей сталого розвитку.

4

Розробити рекомендації українським компаніям щодо посилення їх ролі у
досягненні Цілей сталого розвитку.

5

Оцінку внеску бізнесу в досягнення Україною Цілей сталого розвитку ООН було проведено
Центром «Розвиток КСВ» на основі:

Аналізу кейсів компаній, які було подано компаніями в Україні протягом 2016–2019 рр.
в рамках Конкурсу кейсів з корпоративної соціальної відповідальності (надалі —
Конкурс).

•

Конкурс реалізується Центром «Розвиток КСВ» за підтримки EY. З 2016 р. Конкурс
присвячено впровадженню Цілей сталого розвитку компаніями України. Протягом 4 років
було подано 116 кейсів від 64 компаній. Перелік компаній, які брали участь у Конкурсі КСВ-
кейсів у 2016–2019 рр., переставлено в Додатку 1.

Аналізу нефінансової звітності 100 найбільших компаній України за 2015–2019 рр. та
Звітів з прогресу організацій — підписантів Глобального договору ООН.

•

Всього було проаналізовано 97 звітів (57 Звітів з прогресу для Глобального договору ООН
28 компаній³ і 40 нефінансових звітів 21 компанії з числа 100 компаній рейтингу 200
найбільших компаній у 2015 р., складеного БізнесЦензор, та 100 найбільших платників
податків в Україні у 2017–2019 рр. за даними Державної податкової служби). Перелік
компаній, нефінансові звіти яких було проаналізовано, представлено у Додатку 2.

Дослідження було проведено протягом 25 серпня — 12 вересня 2020 р. включає результати
дослідження Центру «Розвиток КСВ» «Рівень впровадження Цілей сталого розвитку
українськими компаніями» (2018 р.) в частині аналізу Звітів з прогресу.

Слід відзначити, що частину кейсів, які аналізувалися в огляді, подавали компанії,
нефінансові звіти яких теж аналізувалися. Але цей фактор не впливає на завдання
дослідження, яке спрямовано на виявлення загальних тенденцій внеску українського
бізнесу в досягнення Цілей сталого розвитку.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цілі сталого розвитку згадуються в тексті нефінансових звітів або компанії вказали ці Цілі, заповнюючи
форму Глобального договору ООН для розміщення Звіту з прогресу.
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Цілі сталого розвитку (ЦСР), 
які впроваджують українські компанії

Найчастіше український бізнес впроваджує практики, які спрямовані на досягнення
трьох цілей:

Ціль 4 «Якісна освіта»;•
Ціль 8 «Гідна праця та економічне зростання»;•
Ціль 3 «Міцне здоров’я і благополуччя».•

Ціль 2 «Подолання голоду, розвиток сільського господарства»;•
Ціль 14 «Збереження морських ресурсів».•

Найменше українські компанії в своїх звітах та кейсах згадували такі Цілі, як:

Традиційно український бізнес реалізує проєкти допомоги дітям (передусім хворим
дітям), розвитку персоналу (підвищення кваліфікації, медичне страхування працівників)
та програми стажування і працевлаштування молоді (табл. 2).

Здебільшого компанії відзначають, що їхня діяльність і географічне розташування не
пов’язані з морськими ресурсами і вони не чинять вплив на розвиток сільського
господарства (переважна більшість компаній, які входять до списку 100 найбільших
компаній України, — це компанії добувної, металургійної та енергетичної сфери).

Пріоритетність ЦСР представлена у табл. 1.
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Табл. 1. Пріоритетність Цілей сталого розвитку для українських компаній

Кількість поданих кейсів 
на Конкурс КСВ-кейсів, 

2016–2019 рр.

Кількість згадок про 
Цілі сталого розвитку

 в нефінансових  звітах
компаній за 2015–2019 рр.

Ціль 1. Подолання бідності 2 25

Цілі сталого розвитку (ЦСР),  які впроваджують українські компанії

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ціль 2. Подолання голоду,
розвиток сільського
господарства

- 16

Ціль 3. Міцне здоров’я 
і благополуччя

23 59

Ціль 4. Якісна освіта 30 62

Ціль 5. Гендерна рівність 2 52

Ціль 6. Чиста вода та належні
санітарні умови

- 41

Ціль 7. Доступна та чиста
енергія

- 41

Ціль 8. Гідна праця та
економічне зростання

14 70

Ціль 9. Промисловість, інновації
та інфраструктура

1 48

Ціль 10. Скорочення нерівності 12 31

Ціль 11. Сталий розвиток міст 
і громад

9 41

Ціль 12. Відповідальне
споживання та виробництво

8 52

Ціль 13. Пом’якшення наслідків
зміни клімату

2 40

Ціль 14. Збереження морських
ресурсів

- 16

Ціль 15. Захист та відновлення
екосистем суші

3 45

Ціль 16. Мир, справедливість та
сильні інститути

7 33

Ціль 17. Партнерство заради
сталого розвитку

3 43
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Аналіз нефінансової звітності українських компаній та кейсів Конкурсу засвідчив, що
компанії не переглядали стратегічні напрями політик сталого розвитку з урахуванням
прийнятих Цілей сталого розвитку та розроблених відповідно до них національних
завдань їх досягнення. Відповідно компанії не мають корпоративних цілей щодо
досягнення Цілей сталого розвитку та практики вимірювання їхніх результатів.

ПрАТ «Карлсберг Україна» у 2017 р. оголосило про програму «Ціль 4 нулі: разом для
майбутнього» — нову стратегію сталого розвитку глобальної компанії Carlsberg Group, яка
містить чотири стратегічні цілі: нуль вуглецевого сліду, нуль втрати води, нуль
безвідповідального споживання пива і нуль нещасних випадків.

Допомагати розбудовувати громади задля їхнього процвітання. Тобто
поліпшувати життя громад близько 30 млн господарств, які безпосередньо
пов’язані з нашою діяльністю.

•

Сприяти здоровому і щасливому життю. Це означає допомагати 50 млн
дітей вести здоровий спосіб життя.

•

Охороняти природні ресурси заради майбутніх поколінь. Це означає
прагнути до нульового впливу на довкілля у нашій діяльності».

•

В основу Концепції сталого розвитку (Sustainable finance) Укргазбанк «успішно
імплементував Environmental Management System (EMS) яка базується на
трьох складових: «зелене» фінансування, скорочення негативного впливу
діяльності банку та оцінка і моніторинг екологічних та соціальних ризиків
позичальників (Цілі сталого розвитку 7, 8, 9, 12 та 13)».

«Програму «Ціль 4 нулі: разом для майбутнього» було розроблено на основі
Цілей сталого розвитку ООН. Програма має чіткі цілі до 2022-го та 2030
років. Щороку у своїх звітах зі сталого розвитку ми показуємо, чого вдалося
досягти».

«…Зважаючи на мету нашої компанії покращувати якість життя та
сприяти здоровому майбутньому, ми визначили три основні амбіції, які
скеровуватимуть нашу роботу на шляху до досягнення наших зобов’язань
2020 року та підтримуватимуть досягнення ЦСР».

Інтегрованість Цілей сталого розвитку 
в стратегії компаній

Інтегрували Цілі сталого розвитку в стратегії сталого розвитку (або стратегії
корпоративної соціальної відповідальності) тільки Nestlé в Україні, ПрАТ «Карлсберг
Україна» та Укргазбанк.

ЦІЛІ:

Створення спільних цінностей.
Звіт Nestlé в Україні, 2016 р., стор. 14.

Євген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine
Соціальний звіт Carlsberg Ukraine, 2019 р., стор. 4.

Укргазбанк визначив 7 Цілей сталого розвитку, які були інтегровані в Концепцію сталого
розвитку.

Підтримка розвитку економіки України за рахунок підтримки розвитку стратегічних
напрямів економіки та сектору МСБ (Цілі сталого розвитку 8 та 9).
Запроваджений комплексний підхід до аналізу ризиків, що включає оцінку екологічних та
соціальних ризиків (Ціль сталого розвитку 8).
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Розвиток персоналу. Умови роботи та цінності роботодавця (Цілі сталого розвитку 5 і
8).

Впровадження практик, що забезпечують у відносинах із зацікавленими сторонами
запобігання корупції, хабарництву і відмиванню грошей, справедливість і прозорість
(Ціль сталого розвитку 16)».

Звіт зі сталого розвитку Укргазбанку, 2019 р., стор. 22–24.

Ціль 3: Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх
в будь-якому віці.

Ціль 4: Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення
можливості навчання впродовж усього життя для всіх.
Ціль 11: Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й
екологічної стійкості міст і населених пунктів.

•

•

•

Інтегрованість Цілей сталого розвитку в стратегії компаній

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Крім того, АТ «Укргазвидобування» у серпні 2020 р. затвердило «Стандарт
корпоративної соціальної відповідальності АТ «Укргазвидобування» у відносинах із
громадами, благодійними і громадськими організаціями», який побудований з
урахуванням внеску компанії в досягнення трьох Цілей сталого розвитку:
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Ціль 2. Подолання голоду,
розвиток сільського
господарства

Найбільш поширені практики КСВ 
з досягнення Цілей сталого розвитку

Здебільшого українські компанії реалізують освітні заходи з навчання програмування,
профорієнтації, формування soft skills; передають медичним закладам устаткування, ліки
для лікування хворих дітей; реалізують програми стажування і працевлаштування молоді
тощо (див. табл. 2). Переважна більшість практик КСВ спрямована на дітей і молодь, доволі
значна частина — на співробітників.

Табл. 2. Практики КСВ з досягнення Цілей сталого розвитку в 2016–2019 рр.

Ціль 1. Подолання бідності Освітні заходи з фінансової грамотності для дітей, які перебувають у
школах-інтернатах;
допомога людям похилого віку при купівлі харчових продуктів

Надання допомоги мирним жителям Луганської та Донецької
областей;
збільшення потужностей з виробництва харчових продуктів

Ціль 3. Міцне здоров’я 
і благополуччя

Відрахування суми від проданого товару або послуги для закупівлі
обладнання, устаткування, ліків для хворих дітей;
впровадження проєктів SMS-благодійності;
підтримка і розвиток каністерапії;
придбання устаткування або медичного обладнання;
марафони, футбольні турніри;
лекції, листівки про здоровий спосіб життя;
підтримка дитячих футбольних команд;
підтримка занять спортом та активним відпочинком співробітників;
збір коштів для допомоги дітям з вадами серця;
безкоштовна діагностика зору дітей

Ціль 4. Якісна освіта Профорієнтаційна робота зі старшокласниками;
стажування студентів у компаніях;
проведення навчальних курсів у ВНЗ і на базі компаній;
оснащення навчальних закладів обладнанням і устаткуванням;
запровадження навчання дітей у лікарнях;
проведення курсів програмування та ІТ-грамотності для дітей та
дорослих із сільської місцевості, навчання проєктних технологій
дітей із сільської місцевості;
популяризація STEM-освіти;
програми лідерства для дітей співробітників;
освітні програми для держслужбовців;
освітні програми з формування soft skills;
підготовка дітей із шкіл-інтернатів до складання ЗНО;
програми підвищення професійної підготовки викладачів

Ціль 5. Гендерна рівність Професійне навчання і працевлаштування жінок, які постраждали від
насилля;
розвиток програми балансу між роботою і сім’єю (відкриття дитячої
кімнати)

Ціль 6. Чиста вода та належні
санітарні умови

Зменшення використання води на виробництві та її повторне
використання для технічних потреб

Ціль 7. Доступна та чиста
енергія

Використання відновлюваних джерел енергії

Ціль 8. Гідна праця та
економічне зростання

Програми розвитку корпоративної культури;
підтримка співробітників у занятті спортом, медичне страхування
співробітників;
програми навчання основ підприємництва і культури ведення
бізнесу;
стажування і працевлаштування молоді;
програми корпоративного волонтерства з благоустрою, допомоги
нужденним;
розробка законопроєктів;
поширення ідей сталого розвитку серед співробітників
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Найбільш поширені практики КСВ з досягнення Цілей сталого розвитку

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ціль 10. Скорочення нерівності

Ціль 9. Інновації та інфраструк-
тура

Конкурс інноваційних ідей;
розвиток соціальної, спортивної інфраструктури

Надання фінансової допомоги переможцям олімпіад;
підтримка дітей з інтернатів, людей похилого віку;
програми підтримки і соціальної адаптації дітей-аутистів і людей із
синдромом Дауна;
працевлаштування людей з порушенням слуху;
створення інклюзивних відділень бан-ківських установ

Ціль 11. Сталий розвиток міст 
і громад

Програми соціального партнерства з містами присутності;
програми допомоги у розробці стратегій розвитку регіону
присутності;
програми підтримки молодих художників та кінематографістів;
програми підтримки соціальних ініціатив мешканців громад
присутності бізнесу;
формування культури безпечної поведінки на дорозі (використання
ременів безпеки, автокрісел);
проведення освітніх, медичних та екологічних заходів у рамках
програм корпоративного волонтерства

Ціль 12. Відповідальне
споживання та виробництво

Освітні заходи та ініціативи, спрямовані на розвиток відповідального
споживання;
програми роздільного збору сміття;
впровадження системи поводження з відходами;
використання оборотної пляшки

Ціль 13. Пом’якшення наслідків
зміни клімату

Надання кредитів на енергоефективні заходи;
екологічні програми;
фінансування проєктів, пов’язаних з технологіями енергоефек-
тивності, відновлюваної енергії, ефективності ресурсів, зменшення
забруднення тощо

Ціль 14. Збереження морських
ресурсів

Оборотний цикл використання води (морської) у виробництві
продукції

Ціль 15. Захист та відновлення
екосистем суші

Висадження дерев;
електронний документообіг;
проведення акцій з озеленення

Ціль 16. Мир, справедливість та
сильні інститути

Підтримка працівників, які перебували в зоні проведення АТО;
надання гуманітарної допомоги мешканцям зони проведення АТО та
воїнам АТО;
розробка законопроєктів щодо підви-щення рівня прозорості та
протидії корупції

Ціль 17. Партнерство заради
сталого розвитку

Заходи, спрямовані на активізацію громади;
підтримка літніх навчальних таборів для учнів віддалених районів;
передання продовольчих та непродовольчих товарів малоза-
безпеченим верствам населення;
участь у міжнародних асоціаціях, об’єднаннях;
співпраця з громадськими організаціями

Наведений перелік практик та ініціатив компаній свідчить, що переважна їх частина
спрямовується на вирішення соціальних проблем громад, в яких працює бізнес, та проєкти
для працівників компанії. Здебільшого ініціативи мають локальний характер. Вплив
практик на досягнення Цілей сталого розвитку важко оцінити, оскільки корпоративні цілі у
досягненні Цілей сталого розвитку і показники їх виконання відсутні (див. стор. 9).

У Добровільному національному огляді досягнення Цілей сталого розвитку зазначено, що
перший (адаптаційний) період досягнення Україною Цілей сталого розвитку завершився.
Для країни настає вирішальний період, протягом якого національні завдання Цілей
сталого розвитку повинні бути виконанні. Без стратегічного бачення, структурних
перетворень в економіці, управлінні, соціальній політиці країні не обійтися. Бачення транс-
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формаційних процесів в економіці України протягом наступного десятиліття
(сформульоване на основі консультацій під час підготовки Добровільного національного
огляду) свідчить про те, суспільний запит на перетворення, створення нової моделі
економіки досить високий. В цих умовах компаніям потрібно розробити довгострокові
стратегії сталого розвитку, інтегрувавши в них Цілі сталого розвитку.

Економічний вимір. Передбачається посилення партнерства держави та бізнесу у
сфері розвитку науки та впровадження інновацій, оновлення пріоритетів науково-
технічної та інноваційної діяльності в інтересах впровадження засад (принципів)
циркулярної економіки; реалізація інфраструктурних проєктів; зростання
ступеню переробки та продуктивності в аграрно-промисловому комплексі;
здійснення структурних зрушень в економіці та промисловості шляхом
диверсифікації, цифрової трансформації та ефективного управління ресурсами;
створення на цій основі нових гідних робочих місць».

Цілі сталого розвитку. Україна.
Добровільний національний огляд, 2020 р., стор. 6.

Найбільш поширені практики КСВ з досягнення Цілей сталого розвитку

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Бачення трансформаційних процесів в Україні 
протягом наступного десятиліття.

11



Досягнення Цілей сталого розвитку передбачає розвиток партнерства (Ціль 17), оскільки
силами тільки держави або громадськості здійснити це неможливо. Партнерство дозволяє
досягнути ефекту синергії та масштабності. На жаль, українські компанії не приділяють
достатньо уваги розвитку партнерства. Тільки у половині кейсів Конкурсу (у 57 кейсах зі
116) відзначені партнери. Здебільшого партнерами компаній у досягненні Цілей сталого
розвитку є неурядові організації та освітні заклади (ВНЗ та школи) (табл. 3). Аналогічна
ситуація і серед компаній, нефінансові звіти яких аналізувалися: тільки у 46 звітах із 97
відзначена Ціль сталого розвитку 17 «Партнерство заради сталого розвитку» (див. табл. 2).

Наведена статистика свідчить про те, що український бізнес більше орієнтований на
співпрацю з неурядовими організаціями (в т. ч. і з благодійними фондами) та навчальними
закладами, ніж на співпрацю з органами влади та іншими бізнес-структурами. На нашу
думку, це зумовлено тим, що саме неурядові організації в Україні є ініціаторами багатьох
соціальних ініціатив, які згодом підтримує бізнес. А навчальні заклади є партнерами в
реалізації освітніх ініціатив компаній, їхніх профорієнтаційних програм та програм
стажування студентів. Саме освітні заходи та програми профорієнтації та стажування є
найбільш поширеними практиками компаній у реалізації Цілей сталого розвитку (табл. 2),
що зумовлено, на нашу думку, розривом між системою освіти і вимогами ринку праці та
нестачею кваліфікованих кадрів у країні.

Партнерство компаній з іншими організаціями 
задля досягнення визначених Цілей сталого розвитку

Табл. 3. Партнери компаній у досягненні Цілей сталого розвитку

Проте слід відзначити, що український бізнес має досвід об’єднання, взаємодії з органами
влади у вирішенні гострих соціальних проблем. У період пандемії COVID-19 компанії
продемонстрували прекрасні практики об’єднання зусиль задля вирішення гострих
соціальних проблем (оснащення лікарень устаткуванням, захисними костюмами,
допомога людям похилого віку тощо). Сподіваємось, що український бізнес
продемонструє спільні масштабні та дієві ініціативи у досягненні Цілей сталого розвитку.

Партнерство, відзначене в кейсах, 2016–2019 рр.

НУО 41

Навчальні заклади 24

Інші компанії 17

Місцеві держадміністрації та інші органи влади 11

Інші (медичні заклади, наукові установи) 4
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Показники вимірювання результатів проєктів 
та ініціатив з досягнення Цілей сталого розвитку

Компанії здебільшого використовують кількісні показники оцінювання результатів
проєктів та ініціатив, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку. Найбільш
поширеними серед них є охоплення проєктом або ініціативою (кількість осіб, заходів
тощо) (табл. 4).

Табл. 4. Показники вимірювання результатів проєктів, спрямованих на досягнення
Цілей сталого розвитку (за результатами аналізу Конкурсу КСВ-кейсів)

Показник 172016–
2017 рр. 2018 р. 2019 р. Усього

Кількість осіб, які отримали допомогу / скориста-
лися послугою

1750 2 8 60

Кількість залучених осіб 1724 10 14 48

Кількість проведених заходів (лекцій, семінарів,
волонтерських ініціатив, поданих проєктів тощо)

1718 5 6 29

Кількість інвестованих коштів, грн 1711 2 4 17

Кількість зібраних/перерахованих коштів, грн 178 2 1 11

Кількість відкритих/залучених закладів 17- 1 3 4

Кількість встановлених контейнерів 17- 1 - 1

Відсоток робочих місць для людей з інвалідністю 17- 1 - 1

Відсоток роздільного збору сміття 17- 1 - 1

Кількість публікацій у ЗМІ 17- - 1 3

Кількість партнерських установ 17- - - 1

За результатами аналізу нефінансової звітності, показники досягнення корпоративних
Цілей сталого розвитку та плани на наступні роки має тільки Карлсберг Україна:

«До 2030 р. ми прагнемо усунути викиди вуглецю на наших заводах та
зменшити на 30% вуглецевий слід від готової продукції порівняно з 2015 р.

Ціль 2030 р. — 100% щорічного покращення ситуації з відповідального споживання на
наших ринках.
Наша ціль — скорочення кількості нещасних випадків з року в рік до 2030 р.»
Сайт Карлсберг Україна (розділ «Відповідальний розвиток», «Наші цілі»), Звіт зі сталого
розвитку Carlsberg Ukraine, 2019 р.
У цілому аналіз засвідчив, що українські компанії не вимірюють свій вплив на досягнення
Цілей сталого розвитку. Одна з причин — відсутність корпоративних цілей у досягненні
Цілей сталого розвитку та показників їх вимірювання.

Ми прагнемо скоротити споживання води на 50% на пивоварнях Carlsberg
Group до 2030 р.
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Відповідність національним завданням Цілей сталого розвитку

Аналіз відповідності кейсів національним завданням Цілей сталого розвитку свідчить про
те, що найвищий рівень відповідності — за кейсами, які спрямовані на досягнення Цілі 4
«Якісна освіта» та Цілі 10 «Скорочення нерівності». Рівень відповідності представлений у
табл. 5.

Табл. 5. Відповідність кейсів Конкурсу КСВ-кейсів національним завданням Цілей
сталого розвитку

172016–
2017 рр. 2018 р. 2019 р.

Ціль 1. Подолання бідності 171.3. Підвищити життєстійкість
соціально вразливих верств
населення

- - 2 (100%)

Ціль 3. Міцне здоров’я 
і благополуччя

170% 3 (30%) 3 (43%)3.2. Мінімізувати смертність,
якій можна запобігти, серед
дітей віком до 5 років.
3.4. Знизити передчасну смерт-
ність від неінфек-ційних
захворювань

Ціль 4. Якісна освіта 172 (100%) 5 (71.5%) 9 (82%)4.1. Забезпечити доступність
якісної шкільної освіти для всіх
дітей та підлітків.
4.5. Збільшити поширеність се-
ред населення знань і навичок,
необхідних для отримання гід-
ної роботи та підприємниць-кої
діяльності

Ціль 5. Гендерна рівність 172 (100%) - -5.2. Знизити рівень гендерно
зумов-леного та домашнього
насильства, забезпечити ефек-
тивне запобігання його про-
явам та своєчасну допомогу
постраждалим.
5.6. Розширити економічні
можливості жінок

Ціль 8. Гідна праця та
економічне зростання

172 (100%) 5 (71.5%) 9 (82%)8.2. Підвищувати ефективність
виробництва на засадах ста-
лого розвитку та розвитку ви-
сокотехнологічних конкурент-
них виробництв.
8.3. Підвищити рівень зайнятос-
ті населення.
8.6. Створити інституційні та
фінансові можливості для само-
реалізації потенціалу економіч-
но активної частини населення
та розвитку креативної еконо-
міки

Ціль 9. Інновації та
інфраструктура

17- - 1 (100%)9.9. Підвищувати ефективність
виробництва на засадах стало-
го розвитку та розвитку висо-
котехнологічних конкурентних
виробництв

Ціль 10. Скорочен-ня нерівності 170% 2 (100%) 1 (100%)10.2. Запобігати проявам дис-
кримінації в суспільстві
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Ціль 11. Сталий розвиток міст 
і громад

1711.1. Забезпечити доступність
житла.
11.2. Забезпечити розвиток
поселень і територій виключно
на засадах комплексного пла-
нування та управління за учас-
тю громадськості.
11.5. Зменшити негативний
вплив забруднюючих речовин, у
т. ч. на довкілля міст, шляхом
використання інноваційних тех-
нологій

2 (50%) 1 (50%) 0%

Ціль 12. Відповідальне
споживання та виробництво

171 (50%) 2 (100%) 0%12.4. Зменшити обсяг утворення
відходів і збільшити обсяг їх пе-
реробки та повторного вико-
ристання на основі інновацій-
йних технологій та виробництв

Відповідність національним завданням Цілей сталого розвитку

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ціль 13. Пом’якшення наслідків
зміни клімату

170% - -

Ціль 15. Захист та відновлення
екосистем суші

171 (50%) - -15.2. Сприяти сталому
управлінню лісами

Ціль 16. Мир, справедливість та
сильні інститути

172 (35%) - -16.3. Підвищити рівень довіри до
суду та забезпечити рівний дос-
туп до правосуддя.
16.6. Скоротити масштаби ко-
рупції

Ціль 13. Пом’якшення наслідків
зміни клімату

17- - 0%

Враховуючи, що українські компанії фактично не інтегрували Цілі сталого розвитку в свої
стратегії і відповідно не розробили корпоративні цілі їх досягнення, оцінити їхні практики
та ініціативи з КСВ щодо відповідності національним завданням тільки на основі
інформації з нефінансових звітів практично неможливо, оскільки існує великий ризик
суб’єктивності оцінювання.
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Український бізнес реалізує значну кількість ініціатив і проєктів з корпоративної
соціальної, які роблять посильний внесок у реалізацію Цілей сталого розвитку. Серед
найбільш поширених практик — освітні заходи з формування soft skills, навичок
програмування; передання медичним закладам устаткування, ліків для лікування
хворих дітей; програми стажування і працевлаштування молоді тощо. Переважна
більшість практик спрямована на дітей і молодь, доволі значна частина — на
співробітників. Відповідно, пріоритетними для українського бізнесу стали Ціль 4
«Якісна освіта», Ціль 8 «Гідна праця та економічне зростання» та Ціль 3 «Міцне
здоров’я і благополуччя». Аналіз відповідності кейсів Конкурсу КСВ-кейсів
національним завданням Цілей сталого розвитку свідчить про те, що найвищий
рівень відповідності був зафіксований за кейсами, які спрямовані на досягнення Цілі
4 «Якісна освіта» та Цілі 10 «Скорочення нерівності».

Загальні висновки

Рівень партнерства з іншими організаціями при
досягненні Цілей сталого розвитку характерний
тільки для половини компаній, кейси і нефінансові
звіти яких аналізувалися При реалізації проєктів та
ініціатив з досягнення Цілей сталого розвитку
компанії найбільше співпрацюють з неурядовими
організаціями та навчальними закладами.

Рівень інтегрованості Цілей сталого розвитку в
корпоративні стратегії КСВ або стратегії сталого
розвитку вкрай низький. Тільки декілька компаній в
своїх звітах зазначили, що вони переглянули свої
корпоративні стратегії відповідно до прийнятих Цілей
сталого розвитку. Переважна більшість компаній
пішла шляхом аналізу своєї практики у досягненні
всіх 17 Цілей сталого розвитку, не змінюючи при
цьому свої стратегії та практики КСВ.

Враховуючи низький рівень інтегрованості Цілей сталого розвитку в КСВ-стратегії або
стратегії сталого розвитку, висновується, що українські компанії практично не вимірюють
свій вплив на досягнення Цілей сталого розвитку. Відповідно до проведеного аналізу,
практично у всіх компаній відсутні показники вимірювання результатів проєктів та
ініціатив з досягнення Цілей сталого розвитку.
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Компаніям слід посилити партнерство з іншими організаціями задля
досягнення визначених Цілей сталого розвитку. Партнерство дозволить
досягнути більшої результативності й масштабності змін у суспільстві та
навколишньому середовищі.

Компаніям слід переглянути свої стратегії сталого розвитку з урахуванням
Цілей сталого розвитку (в т. ч. національних завдань Цілей сталого розвит-
ку).

При інтеграції Цілей сталого розвитку в стратегії компанії необхідно
встановити KPI корпоративних цілей сталого розвитку з метою вимірю-
вання прогресу в їх досягненні.

Компаніям потрібно інтегрувати KPI досягнення корпоративних цілей
сталого розвитку у нефінансову звітність компаній, в т. ч. і у звіти з управ-
ління.

Рекомендації:

Компанії можуть стати активним «пропагандистом» Цілей сталого розвитку
у ланцюгу постачання і серед ключових стейкхолдерів. Це, в свою чергу, по-
силить партнерство задля досягнення Цілей сталого розвитку.

4
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Додаток 1. Перелік компаній, які брали участь 
у Конкурсі КСВ-кейсів у 2016–2019 роках

Леново Україна
М.С.Л.

Небесна криниця
Нова пошта

EVA Лінія магазинів
Jurimex
Lifecell

Travel Professional Group

Датагруп
EVA Лінія магазинів

ПрАТ «Київстар»
Nestlé

Прикарпаттяобленерго
Ґудвеллі Україна

Люксоптика

Arricano
АО «AVER LEX»

Lifecell
Travel Professional Group

Астерс
МХП

Проком і НУБіП
Укртелеком

Астарта
Академія ДТЕК

Кока-Кола Беверіджиз
Україна Лімітед

Освіторія
ЕРАМ 

Метінвест Холдинг
Нова пошта

ПУМБІТ-Інтегратор
SoftServe

Lifecell
Watsons Україна

Альфа-Банк
ГК «Ліга»

МБФ Let's help

2019

Делойт
Монсанто Україна

ПАТ «Фармак»
Watsons Україна

20172016

М.С.Л.
Watsons Україна
Небесна криниця

2018

2019

ELEKS
Енергоатом

Syngenta
Група «1+1 медіа»

20172016

Група «1+1 медіа»
Укргазвидобування

Астарта
ІТ-Інтегратор

ЕРАМ
Прикарпаттяобленерго

ПрАТ «Київстар»

2018

2019
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Адреналін Сіті
Ашан Рітейл

Кока-Кола Беверіджиз
Україна Лімітед

Фонд «Монсанто»
VolWest Group

Кредобанк
МХП

Нова пошта
CRH
DEC

Nestlé

Ашан Рітейл
Кока-Кола Беверіджиз

Україна Лімітед
Концерн Галнафтогаз

Небесна криниця

Енергоатом

Isobar Ukraine

Ощадбанк
Ашан Рітейл

JTI Україна
Platinum Bank

«Олексій Пуха і партнери»
АО «ПАВЛЕНКО ЛІГАЛ ГРУП»

Syngenta

Концерн Галнафтогаз
2016

2017
2016

Делойт
SoftServe

2018

2019

2017
2016

2018

2019

Лореаль Україна
2017

2019

Додаток 1. Перелік компаній, які брали участь у Конкурсі КСВ-кейсів у 2016–2019 роках

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Агрофорт
Ашан Рітейл

МЕТРО Кеш енд Кері
Україна

Концерн Галнафтогаз

ДТЕКНаш край (мережа
супермаркетів)

20172016

УКРПЕК
Ґудвеллі Україна

2018

2019

Нова пошта
2016

Енергоатом
ОККО

2018

Aequo
М.С.Л.

Астарта

2017

Група «1+1 медіа»
Делойт

Запоріжсталь

2019

АТ «Прикарпаттяобленерго»
2016

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
2017

InBase
АТ «Креді Агріколь Банк»

2016
ГК «Фокстрот»

2019

Додаток 1. Перелік компаній, які брали участь у Конкурсі КСВ-кейсів у 2016–2019 роках
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Aequo
Jurimex

Правовий Альянс
Група СКМ

2016
Правовий Альянс

АТ «Прикарпаттяобленерго»

2017

ДТЕК
2018

ПрАТ «Київстар»
МЕТРО Кеш енд Кері

Україна

2019

Додаток 1. Перелік компаній, які брали участь у Конкурсі КСВ-кейсів у 2016–2019 роках
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Додаток 2. Перелік компаній, нефінансові звіти яких були
проаналізовані під час дослідження

Agricom Group, звіт за 2016 р. 
ПУМБ, звіти за 2016–2019 рр.
ПрАТ «Львівобленерго», звіт за 2016–2017 рр.
ViDi Group, звіти за 2016 р., 2017–2018 рр.
KPMG, звіти за 2016–2018 рр.
Carlsberg Ukraine, звіти за 2015–2016 рр., 2017 р.; звіт зі сталого розвитку за
2018 р., 2019 р. 
Метінвест, звіти за 2015–2016 рр., 2017 р., 2018 р., звіт з управління за 
2019 р. 
EY Ukraine, звіти за 2014–2015 рр., 2018 р.
Астарта, звіти за 2016–2019 рр.
Андреал (ТМ «Охоронні пломби GST»), звіти за 2017–2019 рр.
Фармак, звіт за 2019 р.
FILM.UA Group, звіт за 2019 р.
Юридична фірма Aequo, звіт за 2018 р.
Пласке, звіти за 2016–2018 рр.
Оболонь, звіти за 2015–2016 рр.
Lifecell, звіти за 2015–2016 рр., 2017 р., 2018 р. 
ДТЕК, звіти за 2016 р., 2017 р. та 2018 р. 
SAP Ukraine, звіти за 2016–2019 рр.
Synergy Development Consulting, звіт за 2018 р.
Агротехсоюз, звіти за 2017–2018 рр. 
Автокат, звіти за 2016–2017 рр., 2018 р. та 2019 р.
Nexia DK, звіти за 2016–2019 рр.
OSF Global Ukraine LLC, звіти за 2017 р., 2018–2019 рр., 2019–2020 рр.
Галнафтогаз, звіти за 2016 р., 2017 р.
Група компаній «Фокстрот», звіти за 2016–2019 рр.
Укрсоцбанк, звіти за 2016 р., 2017 р.
Інститут транспорту нафти, звіт за 2016 р.
СКМ, звіт за 2015 р.
НАК «Нафтогаз України», звіти за 2016–2019 рр.
Nestlé в Україні, звіт за 2016 р. 
Енергоатом, звіти за 2016–2018 рр.
АрселорМіттал Кривий Ріг, звіти за 2016–2018 рр.
Кернел, звіт за 2016 р.
Мотор Січ, звіт за 2016 р. 
Сингента, звіт за 2016 р.
Миронівський хлібопродукт, звіти за 2016 р., 2017 р.
Рошен, звіт за 2017–2018 рр.
Ашан Україна Гіпермаркет, звіт за 2018 р.
Укренерго, звіти за 2017 р., 2018 р.
Укрзалізниця, звіти за 2017 р., 2018 р.
Нова пошта, звіти за 2016–2019 рр.
Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк), звіт за 2017 р.
Райффайзен Банк Аваль, звіти за 2017 р., 2018 р.
Креді Агроль Банк, звіти за 2017–2019 рр.
Укргідроенерго, звіти за 2018 р., 2019 р.
Альфа Банк, звіт про управління, 2019 р.
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