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ПЕРЕДМОВА
Кожна компанія незалежно від сектору має свій прямий та непрямий вплив на навколишнє середовище та суспільство, а
управляти цими впливами може прозора і ефективна система
корпоративного управління. Інтегрована ESG-стратегія (екологічні, соціальні та управлінські чинники) допомагає компаніям
встановити цілі та виміряти ці впливи. ESG-чинники відносяться
до трьох ключових критеріїв в оцінці стійкості компаній задля
отримання сталих інвестицій.
Компанії все частіше починають узгоджувати свої основні бізнес-стратегії та соціальні цілі з Цілями Сталого Розвитку шляхом
прийняття власних ESG-стратегій. Мета бізнесу трансформується
від отримання прибутку до надання цінності для клієнтів, співробітників, постачальників, партнерів і громад. Компанії і інвестори
бачать в цьому конкурентну перевагу для компаній. Дедалі більше
інвесторів прагнуть фінансувати організації та продукти, які підтримують та просувають стійкість, а лідери цих компаній намагаються
бути активними та стійкими у донесенні своїх основних месиджів
сталого розвитку.
Проте розкриття фінансової інформації та забезпечення прозорості дій для український компаній є ще новим і складним процесом.
Документи для регуляції цього процесу в процесі розробки, в першу чергу – для фінансових установ. Опікується цими процесами
НБУ і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Вже з березня 2020 р. новий Кодекс корпоративного управління

Марина САПРИКІНА,
Голова правління CSR Ukraine,
Центр «Розвиток КСВ»

рекомендує українським компаніям розкривати інформацію щодо
розвитку ESG-проєктів. В той же час, Національний банк України
(НБУ) планує імплементувати екологічні, соціальні та управлінські
фактори у систему корпоративного управління банків з початку
2022 р., а небанківських фінустанов – з кінця 2024 р.
Маючи попит інвесторів щодо збільшення контролю управління компаніями своїми екологічними та соціальними ризиками,
а також прозорості корпоративного управління, Центр «Розвиток КСВ» та Професійна асоціація корпоративного управління за
підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва
(CIPE) випустили перший в Україні ESG Transparency Index (Індекс ESG прозорості) 2020.
Індекс ESG прозорості компаній є одним із важливих інструментів для інвесторів з метою оцінки сталості українських компаній. В
Індексі було оцінено 50 компаній-найбільших платників податків.
Результат вийшов цікавим – бізнес змінюється і підвищує свої стандарти ESG у порівнянні із 2019 роком.
Маємо надію, що з наступними Індексами компаній для оцінки
ставатиме більше, а сам Індекс ESG прозорості буде тільки підвищуватися, тому що цього вимагають стейкхолдери. Нерозуміння цих вимог – шлях в минуле. І навпаки, інтеграція ESG в бізнес – це нові можливості для компаній, в тому числі фінансові,
репутаційні та управлінські.

Ерік ХОНЦ, заступник регіонального директора
в Європі та Євразії Центру міжнародного
приватного підприємництва (СІРЕ)
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АБРЕВІАТУРИ
ТА СКОРОЧЕННЯ
АБ – акціонерний банк
АТ – акціонерне товариство
ДП – державне підприємство
КСВ – корпоративна соціальна
відповідальність
ПрАТ – приватне акціонерне
товариство
ТОВ – товариство з обмеженою
відповідальністю
GRI (Global Reporting Initiative) –
Керівництво із звітності
у сфері сталого розвитку
Глобальної ініціативи по
звітності
ESG (Environmental, social and
governance) – соціальні,
екологічні та управлінські
фактори, які лежать в
основі управління сталим
розвитком компанії
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РЕЗЮМЕ
Критичне загострення екологічної ситуації,
зміни клімату, порушення прав людини,
поширення нерівності актуалізує питання
соціальної відповідальності бізнесу з кількох причин.
Перша причина – це молоді люди, кількість
яких збільшиться втричі до 2030 р. Десяте
дослідження 2021 Deloitte Global Millennial
and Gen Z демонструє, що молодь намагається узгоджувати свою споживацьку поведінку
й вибір кар’єри зі своїми цінностями. Більше
чверті людей, що належать до цих двох поколінь, зазначають, що вплив бізнесу на навколишнє середовище (як позитивний, так і негативний) є важливим фактором, який вони
враховують, приймаючи рішення, коли щось
купують або обирають роботодавця1.
Ще одним значним фактором впливу на
впровадження соціальної відповідальності і
комунікації про неї є позиція інвесторів. Розвиток системи відповідального інвестування
(інвестування з врахуванням ESG-чинників,
імпект-інвестування) продовжує активно
розвиватися. Принципи відповідального

1

інвестування (PRI), що є керівними для найбільшої глобальної мережі інституційних
інвесторів, які зобов’язуються враховувати
ESG-аспекти у своїх інвестиційних процесах,
наприкінці 2019 р. поширилися на понад 2500
підписантів, які керують активами на суму
понад 85 трлн. дол. США2. У компаній, які інтегрують фактори ESG у бізнес-стратегії та
управління ризиками, покращується репутація, зростає лояльність партнерів і споживачів, зростає інвестиційна привабливість.
Індекс ESG-прозорості українських компаній (ESG Transparency Index 2020) проводить Професійна асоціація корпоративного
управління (ПАКУ) і Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» за
підтримки Центру міжнародного приватного
підприємництва (CIPE). Індекс оцінює прозорість українських компаній за ESG-факторами (соціальними, екологічними та управлінськими). Оцінена публічна інформація за
2020 р. за ESG-факторами українських компаній, які увійшли до 50 найбільших платників податків, та компаній які добровільно
приєдналися до оцінювання.

 021 Deloitte Global Millennial and Gen Z. – URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/press2
releases/in-its-10th-year-the-deloitte-global-millennial-and-gen-z-survey-reveals-two-generations-pushing-forsocial-change-and-accountability.html

2	
Пeдрo Maтoс. ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі : Критичний огляд досліджень;
пер. з англ. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с.8
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Основними результатами ESG Transparency Index 2020 є:
1.	Рівень прозорості українських компаній становить
32%. 23 з 56 оцінених компаній мають вищий за середній рівень розкриття інформації за ESG-показниками.
2.	Середній рівень розкриття інформації компаній України
за показниками ESG:
• Соціальні (права людини, трудові відносини, ланцюг
постачання, відповідальне споживання, розвиток
громад, лідерство керівництва й компанії3) – 26,4%
• Екологічні – 36,6%
• Корпоративне управління – 27,7%

6.	У порівнянні з 2019 р., зросла частка компаній, які оприлюднюють свої
КСВ-стратегії або КСВ-цілі (з 23% до 44,4%), інформацію про інтегрованість Цілей сталого розвитку до КСВ-стратегій (з 8% до 17,8%), розкривають інформації з питань прав людини (з 27% до 50%), інформують
про політики роботи з постачальниками (з 25,5% до 33%) та надають
інформацію щодо лідерства керівництва (з 11,6% до 21,4%).
7.	Компанії оприлюднюють на корпоративних сайтах загальну інформацію та політики за ESG-показниками. Результати виконання КСВ-політик і практик оприлюднюють тільки в звітах про управління або нефінансових звітах. Тільки деякі компанії розміщують інформацію про
результати виконання КСВ-політик на корпоративному сайті.

3.	Рівень прозорості українських компаній у порівнянні з
2019 роком зріс на 6,5% (з 25,5% до 32%).

8.	
Трохи більше половини компаній оприлюднили на сайтах звіти з управління. Їх частка у порівнянні з 2019 р. збільшились з 36% до 58,5%.

4.	Лідерами Індексу ESG-прозорості 2020 стали ПрАТ «ВФ
Україна», АТ «Перший український міжнародний банк»,
Група ДTEK, АБ «УКРГАЗБАНК», ІП «Кока-Кола Беверіджиз
Україна Лімітед», ДП «НАЕК «Енергоатом», МХП, ПрАТ
«Укргідроенерго», АТ «Українська залізниця» та НАК «Нафтогаз України». ТОП-10 компаній мають майже вдвічі
вищий рівень розкриття інформації, який дорівнює 60%.

9.	Рівень підготовки нефінансової звітності залишається низьким, хоча
кількість нефінансових звітів за 2020 р. вдвічі більша, ніж кількість нефінансових звітів за 2019 р.. У 2020 р. їх підготували 12 компаній, а у
2019 р. – тільки 6 компаній.

5.	Найчастіше компанії оприлюднюють інформацію щодо
відносин з громадами (рівень розкриття – 40%), практики з охорони довкілля (рівень розкриття – 36,6%) та
загальні дані про компанію (місія, цінності, стратегія
компанії та стратегія КСВ) (рівень розкриття – 36,6%).

10.	Державні підприємства мають практично за всіма критеріями і компонентами Індексу прозорості вищі показники, ніж компанії приватної
форми власності. На нашу думку, це є позитивною ознакою реформування корпоративного управління державних підприємств України.
11.	Серед компаній, які продемонстрували найвищий рівень розкриття
інформації, – компанії фінансової сфери, транспорту та постачання
електроенергії.

3 Перераховані компоненти категорії «Зміст», за якими оцінювалися соціальні аспекти ESG
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МЕТОДОЛОГІЯ
Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) і
Центр «Розвиток КСВ» за підтримки Центру міжнародного
приватного підприємництва (CIPE) проводять щорічну оцінку
українських компаній щодо прозорості в системі корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності. Індекс прозорості найбільших українських компаній – це
ініціатива Центру «Розвиток КСВ», яка реалізується з 2011 р.
Оцінювання відбувається згідно з міжнародною методикою,
розробленою Beyond Business (Ізраїль) та Центром «Розвиток
КСВ». У 2020 р. методологія оцінювання 2019 була оновлена у
партнерстві із ПАКУ в рамках співпраці з Центром міжнародного приватного підприємництва (CIPE). У 2021 р. Індекс отримав назву Індекс ESG прозорості українських компаній (ESG
Transparency Index 2020). Оцінювалася інформація, розміщена
на сайтах 50 найбільших українських компаній за сумою сплати податкових платежів за 2020 р.4 та 10 компаній, які добровільно доєдналися до оцінювання, та компаній з числа ТОП-10
Індексу прозорості 2019.
Протягом серпня – вересня 2021 р. була оцінена інформація
45 компаній з переліку ТОП-50 найбільших компаній України
з числа найбільших платників податків (5 компаній не мають
сайтів). Крім того, були оцінені 10 компаній, що добровільно
приєдналися до Індексу (з них 7 великих компаній та 3 компанії
середнього бізнесу) та АТ «УКРГАЗБАНК», який очолював ТОП10 Індексу прозорості 2019 р. Всі інші компанії, які були лідерами Індексу прозорості 2019, увійшли до ТОП-50 найбільших
платників податків 2020 р. Оцінювалася інформація на україномовних сайтах компаній або їх україномовних сторінках на
сайтах материнських компаній за 2020 р. В цілому, це – сайти

38 приватних компаній та 18 державних підприємств (в т.ч. тих,
у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не менша ніж 50 відсотків +1 акція).
Методологія оцінювання великих компаній 2020 суттєво не
змінилась після її оновлення у 2019 р. (Додаток, Табл.1). Була
змінена тільки кількість балів за окремими форматами звітності в категорії «Звітність» та змінена їх назва.
Для оцінювання прозорості компаній малого і середнього
бізнесу у 2021 р. була розроблена дещо спрощена форма
оцінювання, яка враховує особливості цих компаній (Додаток, Табл. 2).
Інформація щодо корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності оцінюється за наступними
категоріями:
«ЗМІСТ». Розділи в категорії «Зміст» відповідають Міжнародному стандарту із соціальної відповідальності ISO 26000.
Експертами оцінювались політики та практики КСВ і результати їх впровадження за такими аспектами, як корпоративне
управління, права людини і трудові відносини, захист довкілля, впровадження КСВ у «ланцюг постачання», відповідальне
споживання, відносини з громадою та лідерство керівництва
й компанії. Лідерство керівництва розглядалось як особиста
залученість вищого керівництва у вирішенні соціальних і екологічних проблем суспільства (відображення їх громадської
активності на сайті та сторінках таких соцмереж, як LinkedIn,
Facebook), лідерство компаній – як членство компанії в асоціа-

4	
ТОП-200 найбільших компаній України за сумою сплати податкових платежів за 2020 рік.

https://rating.zone/top-200-najbilshykh-kompanij-ukrainy-za-sumoiu-splaty-podatkovykh-platezhiv-za-2020-rik/
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ціях. За цією категорією оцінювалася також загальна інформація про компанію (місія та цінності, стратегія компанії, стратегія
з КСВ, зобов’язання щодо досягнення Цілей сталого розвитку).
Якщо інформація за показниками розміщувалась у відповідних
розділах сайту, то компанія отримувала максимум балів. Якщо
така інформація містилася у звітах, політиках і документах, то
компанія отримувала вдвічі менше балів, ніж передбачено методологією (див. Додаток 1, Табл. 1. і Табл. 2).
«ЗВІТНІСТЬ». Оцінювалися нефінансові (соціальні, ESG) звіти 2019-2020 рр. (слід підкреслити, що у випадку підготовки
КСВ-звітів міжнародними компаніями, оцінювалися звіти тільки українських підрозділів) та звіти про управління за 2020 р.
Нефінансові звіти за 2020 р. отримували максимум балів відповідно до методології, а нефінансові звіти за 2019 р. – вдвічі меншу кількість балів. У випадку розміщення звітів про управління
у складі Річної інформації емітента цінних паперів (річному
звіті) за 2020 р., компанії отримували вдвічі менше балів, ніж
перебачено методологією. Компанії, в чиїх звітах розкриваються питання досягнення Цілей сталого розвитку, отримували до-

7

даткові бали. В межах цієї категорії оцінювалась також фінансова звітність або її частини за 2020 р. та висновок аудиту щодо
фінансової звітності компанії. Для компаній малого і середнього бізнесу передбачена оцінка тільки щорічного звіту та різних
форм нефінансових звітів. Компанії малого та середнього бізнесу, які розкривали у своїх звітах питання досягнення Цілей
сталого розвитку, також отримували додаткові бали.
«НАВІГАЦІЯ». Оцінювався легкий доступ читача до будь-якої інформації на сайті про компанію та її політики; а також такі елементи, як наявність сторінки, де розміщується вся інформація
про політики і практики компанії з КСВ («Сталий розвиток» або
«Соціальна відповідальність»), поле «Пошук» і Меню.
«ДОСТУПНІСТЬ». Оцінювалась потенційна доступність веб-сайту (мови, наявність контактної інформації, адаптованість для
людей з обмеженими можливостями тощо).
Позиція компанії в Індексі по відношенню до інших компаній є
сумою балів, отриманих кожною компанією відповідно до чотирьох категорій, зазначених вище (див. Додаток 1, Табл. 1).

РІВЕНЬ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
Середній рівень розкриття інформації компаній України за показниками ESG становить 32% (табл.1). Лідерами Індексу ESG прозорості 2020 стали ПрАТ «ВФ Україна», АБ «УКРГАЗБАНК», Група ДTEK,
АТ «Перший український міжнародний банк», ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідрое-

нерго», АТ «Українська залізниця», МХП та НАК «Нафтогаз України».
ТОП-10 компаній мають майже вдвічі вищий рівень розкриття інформації – 60,0%в. 23 з 56 компаній мають вищий за середній рівень розкриття ESG-показників. Позиції компаній в Індексі достатньо щільні і різниця інколи становить 0,5 балів.
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ТАБЛИЦЯ 1. Загальні результати Індексу ESG прозорості 2020

Назва компанії

Вид діяльності

Загальна
Форма власності кількість
балів

1

ПрАТ «ВФ Україна»

Телекомунікації

приватна

62,5

2

АТ «Перший український міжнародний банк»

Надання фінансових послуг

приватна

61,5

3

Група ДTEK

Діяльність головних управлінь (хед-офiсiв)

приватна

60,5

4

АБ «УКРГАЗБАНК»

Надання фінансових послуг

державна

60

5

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»

Виробництво напоїв

приватна

59

5

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

державна

59

7

МХП

Оптова торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та мотоциклами

приватна

58,5

8

ПрАТ «Укргідроенерго»

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

державна

58

8

АТ «Українська залізниця»

Наземний i трубопровідний транспорт

державна

58

10

НАК «Нафтогаз України»

Діяльність головних управлінь (хед-офiсiв)

державна

57

11

НЕК «Укренерго»

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

державна

55

12

ПрАТ «Карлсберг Україна»

Виробництво напоїв

приватна

54

13

АТ «Фармак»

Виробництво основних фармацевтичних
продуктів i фармацевтичних препаратів

приватна

50

14

ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»

Металургійне виробництво

приватна

47
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15

АТ «Ощадбанк»

Надання фінансових послуг

державна

45,5

16

ТОВ «Нова пошта»

Складське господарство та допомiжна
дiяльнiсть у сферi транспорту

приватна

44,5

17

АТ «Укргазвидобування»

Добування сирої нафти та природного газу

державна

41,5

18

ДП «Адміністрація морських портів України»

Складське господарство та допомiжна
дiяльнiсть у сферi транспорту

державна

40

19

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Надання фiнансових послуг

приватна

39,5

20

АТ КБ «Приватбанк»

Надання фiнансових послуг

державна

36,5

20

ПрАТ «Абінбев Ефес Україна»

Виробництво напоїв

приватна

36,5

22

ПрАТ «Київстар»

Телекомунiкацiї

приватна

32,5

22

ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»

Роздрiбна торгiвля

приватна

32,5

24

АТ «Імперіал Тобакко Продакшн України»

Виробництво тютюнових виробів

приватна

31,5

24

АТ «Укртелеком»

Телекомунікації

приватна

31,5

24

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний
комбінат»

Добування металевих руд

приватна

31,5

27

ДП «Укрхімтрансаміак»

Наземний i трубопровідний транспорт

державна

31

28

ПАТ «Укрнафта»

Добування сирої нафти та природного газу

державна

30

29

ТОВ «Оператор ГТС України»

Наземний i трубопровiдний транспорт

державна

28,5

30

ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний
комбінат»

Добування металевих руд

приватна

28

30

ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний
комбінат»

Добування металевих руд

приватна

28
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30

ПрАТ «Оболонь»

Виробництво напоїв

приватна

28

33

ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.Прилуки»

Виробництво тютюнових виробів

приватна

26

33

АТ «Укртрансгаз»

Наземний i трубопровiдний транспорт

державна

26

33

АТ «Укрпошта»

Поштова та кур'єрська діяльність

державна

26

36

ТОВ «ІТ-Інтегратор»

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним
устаткуванням і програмним забезпеченням

приватна

24

37

ПАТ "Центренерго"

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

державна

23,5

38

ТОВ «Сільпо-Фуд»

Роздробна торгівля

приватна

23

39

ПрАТ «Видобувна компанія
«Укрнафтобуріння»

Добування сирої нафти та природного газу

приватна

21,5

40

ПАТ «Національний депозитарій України»

Оброблення даних, розміщення інформації на
веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

державна

20

41

ПрАТ «Філіп Морріс Україна»

Виробництво тютюнових виробів

приватна

18,5

42

Intellias

Комп'ютерне програмування

приватна

17,5

42

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

Добування сирої нафти та природного газу

приватна

17,5

44

SoftServe Inc.

Комп'ютерне програмування

приватна

17

45

АТ «Південний гірничо-забагачувальний
комбінат»

Добування металевих руд

приватна

15,5

46

ТОВ «Епіцентр К»

Роздрібна торгівля, крiм торгiвлi
автотранспортними засобами та мотоциклами

приватна

14

47

ДП «Гарантований покупець»

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондицiйованого повітря

державна

13
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47

ТОВ «Тедіс Україна»

Оптова торгівля

приватна

13

49

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

Добування кам'яного та бурого вугілля

приватна

10,5

49

ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибюшн»

Оптова торгiвля, крiм торгiвлi
автотранспортними засобами та мотоциклами

приватна

10,5

51

ПАТ «Укртатнафта»

Виробництво коксу та продуктiв
нафтоперероблення

приватна

10

52

ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»

Виробництво тютюнових виробiв

приватна

9

53

ТОВ «АТБ-маркет»

Роздрiбна торгiвля

приватна

8

54

MKD consulting

Консультування з питань керування

приватна

7

55

ТОВ «ЛВН Лімітед»

Виробництво напоїв

приватна

6

55

ТОВ «Глобал Спірітс Груп»

Виробництво напоїв

приватна

6

ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика»

Виробництво тютюнових виробiв

приватна

-

НГВУ "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта"

Добування сирої нафти та природного газ

державна

-

ТОВ "Гугл"

Рекламна дiяльнiсть i дослiдження кон'юнктури
ринку

приватна

-

ТОВ "Національна горілчана компанія"

Виробництво напоїв

приватна

-

ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко Груп"

Виробництво тютюнових виробiв

приватна

-

Здебільшого учасники Індексу ESG прозорості 2020 розкривають інформацію з питань загальної інформації про компанію, захисту довкілля
та відносин з громадою (табл.2). ТОП-10 компаній Індексу практично по всім критеріям «Змісту» мають вдвічі вищі показники, а за показником «Звітність» – майже в 2,5 рази. Рівень розкриття інформації зріс у порівнянні з 2019 р. за всіма критеріями, найбільше за критеріями
«Права людини» та «Лідерство керівництва й компанії».
Аналіз рівня розкриття інформації за окремими компонентами засвідчив, що найвищими є рівень розкриття за компонентами «Навігація»
та «Доступність». Рівень розкриття інформації за ESG-показниками та оприлюднення звітності на рівні 30%. Рівень розкриття інформації
ТОП-10 компаній за всіма компонентами Індексу вище за 60%.
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ТАБЛИЦЯ 2. С
 ередній рівень розкриття інформації за категоріями
Індексу ESG прозорості 2019 - 2020

Макс.
значення

2019

2020

Середній бал компаній –
учасників оцінювання5

ТОП-10

Середній бал компаній –
учасників оцінювання

ТОП-10

Зміст, в т. ч.:

65

14,7

33,2

19,2

36,4

Загальна інформація про компанію
та політику КСВ

9

2,5

5,5

3,3

6,2

Корпоративне управління

22

5,2

12,3

6,1

12,4

Права людини

4

0,3

0,8

0,7

1,1

Трудові відносини

10

2,2

4,8

2,5

5,7

Захист довкілля

6

1,5

3,4

2,2

4,0

Впровадження КСВ у ланцюг
постачання

3

0,8

1,4

0,8

1,3

Відповідальне споживання

4

0,7

1,3

1,0

2,0

Відносини з громадою

4

1,1

2,3

1,6

2,5

Лідерство керівництва й компанії

3

0,4

1,4

0,8

1,2

Звітність

20

4,4

10,7

5,8

13,7

Навігація

4

2,7

2,8

2,6

3,0

Доступність

11

3,9

5,3

4,6

6,3

5	
З числа компаній, що мають сайти.
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РІВЕНЬ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЯМИ
Загальна інформація про компанію та політику КСВ
Інформацію про місію, візію та цінності компанії розміщують на
корпоративних сайтах або у нефінансових звітах більше половини
компаній (62,5%, 35 компаній), Кодекси етики – 59% (33 компанії) та
третина компаній (34%, 19 компаній) – Стратегії розвитку (Табл.3).

У порівнянні з 2019 р. рівень розкриття інформації за критеріями
цього компоненту збільшилась від 4% до 20%, а за критерієм «Інтегрованість Цілей сталого розвитку в КСВ-стратегію/цілі компанії
(зобов’язання)» – вдвічі.

ТАБЛИЦЯ 3. Р
 івень розкриття інформації за компонентом
«Загальна інформація про компанію та політику КСВ» у 2019 та 2020 рр.
2019

2020

Максимальна
кількість балів

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

Місія та візія, цінності

2

0,7

43

1,1

62,5

Стратегія компанії

2

0,4

30

0,6

34

КСВ-стратегія або КСВ-цілі

2

0,3

23

0,6

44,4

Інтегрованість Цілей сталого
розвитку в КСВ-стратегію/цілі
компанії (зобов’язання)

1

0,05

8

0,18

17,8

Кодекс етики

2

0,8

46,5

1,2

59

Компонент
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КСВ-стратегії або КСВ-цілі оприлюднюють на сайтах або згадують їх у нефінансових звітах менше половини компаній (44,6%, 26
компанії). На корпоративних сайтах розмістили свої політики або
стратегії соціальної відповідальності:
•

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» (Зобов’язання щодо сталого розвитку 2025),

•

ДП «Адміністрація морських портів України» (Політика соціальної відповідальності та стійкого розвитку державного підприємства «Адміністрація морських портів України»),

•

АТ «Укргазвидобування» (Стандарт корпоративної соціальної
відповідальності у співпраці з громадами, благодійними та
громадськими організаціями),

•

ПрАТ «Укргідроенерго» (Стратегія корпоративної соціально
відповідальності),

•

НЕК «Укренерго» (Політика з корпоративної соціальної відповідальності НЕК «Укренерго»),

•

SoftServe Inc. (Corporate social responsibility at SoftServe),

•

ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» (Політика сталого розвитку),

•

ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» («Політика
ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаза» у сфері
соціальної відповідальності»).

Заслуговує на увагу і Політика екологічної та соціальної відповідальності банку АБ «УКРГАЗБАНК», яка була прийнята у 2018
р. (огляд її міститься у Звіті зі сталого розвитку). Політика базується на трьох складових: «зелене» фінансування, скорочення
негативного впливу від діяльності банку та оцінка і моніторинг
екологічних та соціальних ризиків позичальників. У жовтні 2019
р. АБ «УКРГАЗБАНК» приєднався до Фінансової ініціативи ООН з
навколишнього середовища (UNEP FI – міжнародне партнерство
між ООН та фінансовим сектором, метою якого є покращення
якості життя людей, фінансування та сприяння сталому розвитку). UNEP FI були розроблені «Принципи відповідальної банків-
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ської діяльності», згідно з якими банки повинні будувати свої
стратегії відповідно до потреб громадян та принципів Паризької
кліматичної угоди, а також сприяти підвищенню позитивного
впливу та/або зменшенню негативного впливу від своєї діяльності на навколишнє середовище, суспільство та економіку. Як
зазначається у Звіті, в рамках впровадження Принципів було
визначені наступні завдання:
«Ціль 1:	Скоротити викиди CO2 в атмосферу на 70 тис. тон у
2021 р., 80 тис. тон у 2022 р., та 100 тис. тон у 2023 р.
за рахунок реалізації профінансованих Банком проєктів з енергоефективності, альтернативної енергетики та сталого розвитку.
Ціль 2:	Скоротити споживання електроенергії на 480 тис.
кВт*год до 2024 (у 2021-2023 рр.) та скоротити використання паперу у роботі Банку на 3,2 тони до 2024
(у 2021-2023 рр.).
Ціль 3:	Відмовитись від фінансування вугільної промисловості з 2021 р.».
Інтегрованість Цілей сталого розвитку у стратегії компанії
продемонструвало тільки 17,8% компаній (11 з 56). Дев’ять
компаній (АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Нова пошта», ПрАТ
«Карлсберг Україна», ДП «Адміністрація морських портів
України», Intellias, ПрАТ «Київстар», АТ «Перший український
міжнародний банк», ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» та Група ДTEK) інтегрували Цілі сталого розвитку ООН в
КСВ стратегію/цілі компанії (зобов’язання) і розмістили відповідну інформацію на сайті.
ПрАТ «Карлсберг Україна» з 2017 р. реалізує програму
«ЦІЛЬ 4 нулі: разом для майбутнього» – 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.
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Зобов’язання Системи компаній Кока-Кола в Україні зосереджується у таких ключових сферах ланцюга вартості: зменшення викидів; скорочення використання води; cвіт без відходів; закупівлі; харчування; наші люди та громади.
Прикладом інтеграції Цілей сталого розвитку ООН у стратегію компанії є ESG-стратегія до 2030 р. Групи ДТЕК, у яку інтегровано 12 цілей. Пріоритетами стратегії є:
«1.	Виконувати зобов’язання з охорони атмосферного повітря та
захисту клімату, інвестуючи в розвиток відновлюваної енергетики та скорочуючи вуглецевий слід теплової генерації.
2.	Слідувати принципам циркулярної економіки, зокрема використовувати промислові відходи.
3. Захищати біорізноманіття7 та сприяти збереженню екосистем.
4.	Слідувати високим соціальним стандартам і бути відповідальним «корпоративним громадянином».
5.	Забезпечувати безпечні умови праці та цілісну систему охорони здоров’я співробітників.
6.	Слідувати кращим практикам корпоративного управління, ризик-менеджменту та комплаєнсу»8.
Найвищий рівень розкриття інформації за компонентами «Загальна інформація про компанію та політику КСВ» спостерігається у ДП
«Адміністрація морських портів України» (9 з 9 можливих балів),
ПрАТ «Карлсберг Україна»» (9 з 9 балів), IП «Кока-Кола Беверіджиз
Україна Лімітед» (8 з 9 балів) та Група ДТЕК (8 з 9 балів).
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Корпоративне управління
У порівнянні з минулим роком середній бал компаній – учасників
оцінювання за цим компонентом зріз з 5,2 до 6,1 балів, але він все ж
таки залишається занадто низьким (Табл. 4.)
Як і у попередні роки, найчастіше компанії на своїх сайтах розміщують інформацію про керівні органи (Правління, Рада, Корпоративний секретар) та інколи про функціональні обов’язки членів керівних
органів (Табл. 4). Переважна більшість компаній (48 з 56 компаній
або 86%) надали інформацію про керівні органи та їх персональний
склад, майже половина компаній (27 компанії або 48%) розмістили
інформацію про склад Ради директорів або Наглядової ради. Трохи
більше половини компаній надали інформацію про структуру власності (29 компаній або 52%). Як і у попередні роки, компанії неохоче
розкривають політики щодо заробітної плати, бонусів та винагород
членів Наглядової ради та керівництва. Тільки 11 компаній (19,6%)
надали таку інформацію, переважно у нефінансових звітах. Слід відмітити, що у порівнянні з 2019 р. частка компаній, яка надала інформацію про управління компанією зросла; а частка тих, хто розкрив
інформацію щодо структури власності зросла майже вдвічі - з 27% у
2019 р. до 52% у 2020 р. (Табл. 4).
Одним із найголовніших компонентів корпоративного управління є
політики і процедури щодо боротьби з корупцією. Майже половина
компаній великого бізнесу (26 компаній) та 1 компанія з числа компаній середнього бізнесу (48%) розмістили на корпоративних сайтах Антикорупційні програми. Проте, звіти з їх реалізації містяться
на сайтах тільки 6 компаній (11%): МХП, ДП «Адміністрація морських

6 Зобов’язання щодо сталого розвитку 2025 - https://ua.coca-colahellenic.com/content/dam/cch/ua/documents/INFOGRAFIC_CR-GRI_2018_PRINT.pdf.downloadasset.pdf
7	Біорізноманіття – різноманітність живих організмів, яка забезпечує стійкість екосистем. Кількість видів тварин та рослин, які опиняється під загрозою зникнення зростає у всьому світі. З метою зупинити глобальні втрати біорізноманіття, у 1992 році була підписана Конвенцію ООН про охорону біорізноманіття (168 країн світу).
8

ПРІОРИТЕТИ ESG-СТРАТЕГІЇ ГРУПИ ДТЕК. - https://dtek.com/investors_and_partners/esg/
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портів України», АТ «Укрпошта», ПрАТ «Укргідроенерго», ДП «НАЕК
«Енергоатом», АТ «Українська залізниця». Ще 7 компаній (12,5%) зазначили про існування Антикорупційної програми у нефінансових
звітах. Більше половини компаній (30 або 54%) розмістили (на сайтах, в Кодексах етики, нефінансових звітах тощо) інформацію про
канали повідомлень про порушення норм ділової поведінки та можливі факти корупції (здебільшого – електронні адреси або номери
гарячої лінії, інколи – поштові адреси і скриньки довіри). Слід відмітити, що частка компаній, яка розкриває таку інформацію, зросла у
порівнянні з 2019 р. на 13%.
У порівнянні з попереднім роком вдвічі більша частка компаній
оприлюднює інформацію і про структуру, що здійснює функції
компалаєнс (37,5% проти 18,6% у 2019 р.), і менша частка – розміщує інформацію про уповноваженого з антикорупційної програми
(28,5% проти 35% у 2019 р.). Варто відзначити, що деякі компанії в
поширенні принципів етики та компалаєнс впроваджують іннова-

ційні підходи. Так, МХП розробив та розпочав пілотування програми «Посли з питань етики та комплаєнсу» (Ethics and Compliance
Ambassadors Programme).
У порівнянні з попереднім роком дещо збільшилась і частка компаній, які оприлюднюють Кодекси корпоративного управління (23,2%
проти 16% ), а частка компаній, яка розміщує на корпоративних сайтах різноманітну інформацію для інвесторів, навпаки – зменшилась
(46% проти 57% у 2019 р.).
Хоча більшість компаній, які готують нефінансові звіти, і відзначають своїх стейкхолдерів, Плани залучення стейкхолдерів оприлюдненні тільки на сайтах МХП, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ДП
«НАЕК «Енергоатом» та АТ «Українська залізниця». Незначна частка
компаній надає інформацію про управління корпоративною соціальною відповідальністю (6 або 11%), збільшення їх частки у порівнянні з 2019 р. несуттєве.

ТАБЛИЦЯ 4. Р
 івень розкриття інформації за компонентом «Корпоративне управління»
у 2019 та 2020 рр.
2019

2020

Максимальна
кількість балів

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

Структура власності: власники і
бенефіціари

2

0,4

27

0,7

52

Управління компанією: керівні
органи та їх функціональні
обов’язки (Правління, Рада,
Корпоративний секретар)

2

0,75

72

0,9

86

Компонент
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Склад Ради директорів/ Наглядової ради (інформація про членів ради, незалежні члени ради)

2

0,64

39

0,7

46,4

Кодекс (Принципи) корпоративного управління компанії

2

0,3

16

0,4

23,2

Інформація для інвесторів
(звіти, протоколи, оголошення,
презентації тощо)

2

1,1

57

1,0

46

Політика щодо заробітної плати,
бонусів та винагород наглядової
ради та керівництва

2

0,2

14

0,3

19,6

Управління корпоративною
соціальною відповідальністю
(органи або особи, які
відповідають за реалізацію КСВстратегії/політики)

1

0,03

5

0,1

10,7

Структура, що здійснює функції
комплаєнсу, в т.ч. наявність у
складі наглядової ради комітету
з питань комплаєнс та/або етики

2

0,3

18,6

0,5

37,5

Антикорупційна програма/
політика

2

0,5

45

0,6

60,7

Уповноважений з
антикорупційної програми

1

0,2

35

0,2

28,5

Канали повідомлень про порушення («Гаряча лінія» та інші)

1

0,4

41

0,4

54

Сертифікація за стандартом
37001

1

0,01

1,1

0

0

План залучення стейкхолдерів

2

0,08

6

0,07

7

Найвищий рівень розкриття інформації за цим показником продемонстрували АТ «Перший український міжнародний банк» та АБ «УКРГАЗБАНК»
(17 балів з 22 можливих), ПрАТ «Укргідроенерго» (16,5 балів), МХП (13,5 балів), АТ «Українська залізниця» (13,5 балів) та НЕК «Укренерго» (13 балів).
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Права людини і трудові відносини
Хоча середній бал компаній – учасників оцінювання по компоненту політик прав людини зріс у порівняні з 2019 р. більше ніж вдвічі, він залишається ще занадто низьким для українського бізнесу (табл. 5). Компанії
здебільшого згадують про права людини у Кодексах етики або у нефінансових звітах, описуючи практики працевлаштування людей з особливими потребами. Так, наприклад, про мережу інклюзивних відділень
йдеться у Консолідованому звіті про управління та на сайті АТ «Ощадбанк». Ашан Рітейл Україна у «Звіті з КСВ 2020» інформує про працевлаштування людей з вадами слуху та синдромом Дауна та підписання
Декларації «Бізнес без бар’єрів», Група ДТЕК в Інтегрованому звіті 2020 –
про підписання Декларації «Бізнес без бар’єрів» та приєднання до міжнародної ініціативи THE VALUABLE 500 (об’єднання керівників компаній, які
взяли зобов’язання поліпшити інтеграцію співробітників та клієнтів, котрі зазнали на собі вплив обмежень, пов’язаних з інвалідністю). ПрАТ «ВФ
Україна» у Щорічному звіті зі сталого розвитку надає інформацію про
проведення навчання політикам та процедурам, що пов’язані з різними
аспектами прав людини, яке у 2020 р. пройшло 97% всіх співробітників.

Політики прав людини як окремі корпоративні документи
розмістили на сайтах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Політику про права людини), ПрАТ «Карлсберг Україна» (Політику
з прав людини та трудових прав), ІП «Кока-Кола Беверіджиз
Україна Лімітед» (Політика компанії щодо дотримання прав
людини та Політика компанії щодо надання рівних можливостей), ПрАТ «Абінбев Ефес Україна» (Політика з прав людини)
та ТОВ «ІТ-Інтегратор» (Політика у сфері рівних можливостей
працевлаштування).
Варто відмітити і впровадження ПрАТ «Карлсберг Україна» з
2020 р. «Політики щодо особистісного різноманіття і врахування індивідуальних особливостей», в якій описані зобов’язання
Carlsberg Group у сфері D&I, включаючи визначення цілей, підхід та пріоритетні напрямки. Підкреслюється, що ця політика є
основою для ефективного управління врахуванням індивідуальних особливостей та різноманіттям у всій Carlsberg Group.

ТАБЛИЦЯ 5. Р
 івень розкриття інформації за компонентом «Права людини і трудові відносини»
у 2019 та 2020 рр.
2019

2020

Максимальна
кількість балів

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

Політика дотримання прав
людини та її результати

4

0,3

27

0,7

50

Розвиток персоналу

2

0,7

51

0,8

59

Здоров’я та безпека працівників

4

2,8

53,5

1,2

66

Компонент
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Наявність колективного
договору, об’єднання
працівників

2

0,35

32,5

0,2

25

Гендерна рівність

2

0,02

2,3

0,2

27

Серед різноманітних аспектів компоненту «Трудові відносини», тільки
за критерієм «Гендерна рівність (Програми балансу між сім’єю і роботою, просування жінок, протидії сексуальним домаганням)» зросла у
порівнянні з 2019 р. частка компаній, яка його впроваджує. 14 компаній зазначили про існування відповідних практик. Наприклад:
•

ДП «НАЕК «Енергоатом» оприлюднив на сайті Гендерну політику, яка спрямована на «професійне зростання та підвищення кваліфікації в рівній мірі жінок та чоловіків та дотримання
принципу балансу між роботою та особистим життям для
всіх працівників й повагу Компанією до сімейних обов’язків
своїх працівників»9.

•

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» впроваджує
програму підтримки жіночого підприємництва та просуває
гендерну рівність на робочому місці. Одна з цілей компанії у
сфері сталого розвитку - досягнення гендерного балансу (50%
управлінських позицій обіймають жінки).

•

ТОВ «ІТ-Інтегратор» впроваджує програму розвитку жінок та
жіночого лідерства. Компанія сприяє розв’язанню проблеми
гендерного дисбалансу у вітчизняній IT-індустрії, впроваджує
внутрішні програми розвитку жінок, підтримує соціальні активності, які просувають жінок в ІТ та STEAM.

•

НЕК «Укренерго» здійснив гендерний аналіз Колективного
договору на предмет ґендерної недискримінації, провів дослідження «Ґендерний портрет Укренерго» та серію тренінгів
щодо розвитку ґендерних знань.

•

Intellias підписала Принципи розширення прав і можливостей
жінок (Women Empowerment Principles, WEP), ініційовані Глобальним Договором ООН та агенцією ООН Жінки. Компанія
розробляє стратегію гендерної рівності, сприяє професійному
та лідерському розвитку жінок, організовує освітні заходи
щодо недискримінації й рівних можливостей тощо.

Переважна більшість компаній розкривають практики розвитку персоналу (59%) та охорони праці (66%). Інформація здебільшого надається в нефінансових звітах або звітах про управління. Саме в звітах
надається інформація і про результати впровадження таких практик.
Найбільш поширеними практиками є: реалізація програм підвищення кваліфікації, програм розвитку лідерства, програм кар’єрного
розвитку, конкурсів майстерності, програми розвитку soft skills навичок працівників, проведення навчань працівників з охорони праці,
оснащення об’єктів компанії системами протипожежної безпеки,
придбання спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального та колективного захисту, медичне страхування співробітників та обов’язковий медичний огляд працівників тощо.

9 Гендерна політика – http://www.energoatom.com.ua/ua/actvts-16/sustainable_development-98/social-100/news-109/gender_policy-103
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Крім традиційних професійних навчальних програм, деякі компанії
реалізовують програми й іншої спрямованості. Наприклад:
•

Програма обміну знаннями між співробітниками «Knowledge
sharing» (з фінансової грамотності, створення чат-ботів, ролі
CRM/CVM в розвитку організації, створення ефективної команди, управління власною енергією та часом тощо) (АТ «ПУМБ»);

•

Навчальний курс щодо Цілей Сталого Розвитку ООН та навчальний курс про напрями «зеленого» фінансування (екологічний транспорт; енергоефективна модернізація виробничого
обладнання; фінансування проектів охорони здоров’я та протидії наслідкам пандемічних захворювань) (АБ «УКРГАЗБАНК»).

Практично всі компанії, які підготували звіти про управління або
нефінансові звіти, надали інформацію щодо заходів, які були впровадженні для працівників та споживачів із запобігання захворювань
в період пандемії COVID-19. Деякі компанії в період пандемії COVID-19
запровадили програми залучення працівників до занять спортом та
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програми збереження ментального здоров’я. Наприклад, проєкти
ПрАТ «ВФ Україна» «Корисний digital» – серія онлайн майстер-класів для працівників з підтримки свого фізичного та ментального
здоров’я (провели 80 спеціалістів: експерт з кризових комунікацій,
психолог, дієтолог, лікар інфекціоніст, експерт з кібер-спорту, екоактивіст, автор курсів онлайн навчання, тренер з бігу та інші) та
«Псікультурний травень» – марафон обізнаності з теми ментального
здоров`я та благополуччя. У 2020 році МХП представила корпоративних психологів у більшості регіонів місцезнаходження МХП.
Найвищий рівень розкриття за компонентом «Політика дотримання прав людини та її результати» мають ТОВ «ІТ-Інтегратор» (4 з 4
балів) та ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (3 з 4 балів).
За компонентом «Трудові відносини» найвищі показники розкриття
мають АТ «ПУМБ» (7,5 з 10 балів), ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна
Лімітед» (7 з 10 балів), ДП «НАЕК «Енергоатом» (6,5 з 10 балів) та НАК
«Нафтогаз України» (6 з 10 балів).

Захист довкілля
Рівень розкриття інформації з охорони довкілля є одним з найвищих за компонентами Індексу ESG прозорості (2,2 з 6 можливих
балів). Більш ніж три чверті компаній розкривають екологічні про-

грами/ініціативи та більше половини – екологічну політику компанії (табл. 6). У порівнянні з 2019 р. частка компаній, яка розкриває
цю інформацію, у 2020 р. зросла майже на 25%.
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ТАБЛИЦЯ 6. Р
 івень розкриття інформації за компонентом «Захист довкілля» у 2019 та 2020 рр.
2019
Максимальна
кількість балів

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

Екологічна політика: СО2, вода,
викиди

4

0,9

40

1,1

59

Екологічні програми/ініціативи
компанії

2

0,65

50

1,0

78,6

Компонент

Екологічні політики, як офіційні документи, розмістили на корпоративних сайтах НАК «Нафтогаз України», ДП «Адміністрація морських портів України», Група ДТЕК, ПрАТ «Карлсберг Україна», ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг», МХП, ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (компанія має низку програм: Політика щодо зміни клімату, Політика щодо захисту навколишнього середовища, Політика
щодо ставлення до генетично модифікованих організмів, Політика
щодо управління відходами упаковки від споживачів, Політика
щодо управління водними ресурсами) тощо.
Результати екологічної політики та екологічних ініціатив розкриваються здебільшого у звітах про управління та нефінансових звітах. Розкривається інформації з екологічної політики за такими критеріями:
викиди в атмосферу, вода, поводження з відходами, вплив на біорізноманіття, енергоефективність, «зелені офіси» та еко-волонтерство.

(сонячної, гідроенергії, енергії вітру тощо), фінансування енергозберігаючих технологій та захист довкілля.
•

Група ДТЕК реалізує політику охорони довкілля, зосереджуючи
увагу на таких складових: збереження та відновлення біорізноманіття (проєкти з безпеки білих лелек на лініях електропередачі, моніторинг впливу вітротурбін на популяцію птахів і кажанів,
захист фауни водойм на підприємствах теплової генерації), циркулярна економіка (програма ефективного повторного використання відходів теплової генерації – великотоннажних відходів,
гірської породи та золошлакових матеріалів), декарбонізація
(ДТЕК поставив мету — стати вуглецевонейтральною компанією).

•

НАК «Нафтогаз України» долучилась до Глобальної добровільної промислової ініціативи щодо посиленої системи моніторингу, звітності та зниження метанових викидів (Партнерство
у боротьбі з викидами метану від нафтогазового сектору / Oil
and Gas Methane Partnership 2.0).

•

ТОВ «Сільпо-Фуд» у 2020 р. відкрив магазин у стилі “ReCycling”,
який використовує енергію з відновлюваних джерел. Новий

Серед екологічних програм і ініціатив варто відмітити наступні:
•

2020

АБ «УКРГАЗБАНК» (член мережі Green Bank Network) працює за
трьома напрямами: фінансування альтернативної енергетики
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магазин побудований відповідно до вимог BREEAM (міжнародної системи сертифікації екологічності будівель) і має сонячну
електростанцію на даху, геотермальне опалення і кондиціонування, холодильні установки без фреону, заправки для
електромобілів, зовнішнє освітлення сонячною електрикою та
станцію прийому вторсировини.
•

Нова пошта реалізує проєкт з пакування за принципом 3 R
(Reduce, Reuse, Recycle).

•

АТ «Фармак» протягом багатьох років реалізує проєкт «Екошкола». Школярі з 20 міст, які пройшли повний курс навчання (теми
енергозбереження, зміна клімату, біорізноманіття та основи
проєктного менеджменту), підготували власні проєкти для своїх
шкіл. Компанія виділила міні гранти для 5 проєктів переможців.

За компонентом «Захист довкілля» найвищі показники розкриття
мають ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (5 з 6 балів), Група ДТЕК (5
з 6 балів), ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (5 з 6 балів),
МХП (5 з 6 балів) та НАК «Нафтогаз України» (4,5 з 6 балів).

Впровадження КСВ у ланцюг постачання
У 2020 р. більша, ніж у 2019 р., частка компаній розкриває інформацію щодо роботи з постачальниками (табл. 7). Практично половина компаній розміщує на сайтах оголошення про тендери та
їх результати. Майже третина компаній (18 компаній) – учасників
Індексу розміщує на сайтах офіційні документи, які регламентують
їх взаємовідносини з постачальниками або інформацію для постачальників. Наприклад, на сторінці ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія
«В.А.Т. - Прилуки» оприлюднена інформація щодо програми екологічної співпраці «Будь нашим постачальником», яка спрямована

на відкриття та впровадження нових ідей щодо вуглецевої нейтральності, відновлювальних джерел енергії, вторинної переробки 100% відходів для виробництва. Повідомляється, що найкращі
пропозиції будуть презентовані керівництву фабрики і компанії, які
їх надіслали, будуть додані до внутрішньої бази постачальників для
подальших консультацій. АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
опублікували принципи роботи з постачальниками, АТ «Укртрансгаз» – Опитувальник учасників щодо екологічної політики і політики у сфері охорони здоров’я та безпеки праці тощо.

ТАБЛИЦЯ 7. Р
 івень розкриття інформації за компонентом «Впровадження КСВ у ланцюг
постачання» у 2019 та 2020 рр.
2019

2020

Максимальна
кількість балів

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

Політики роботи з
постачальниками

2

0,25

25,6

0,33

33

Тендери та результати їх
проведення

1

0,5

48

0,4

44,6

Компонент
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Офіційні документи, які регламентують роботу з постачальниками, розміщені на •
сайтах ПрАТ «Київстар» (Кодекс поведінки бізнес-партнерів), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Кодекс відповідального сорсингу), ІП «Кока-Кола Беверіджиз
•
Україна Лімітед» (Керівні принципи роботи з постачальниками та Загальні умови
закупівлі товарів, послуг, робіт), ПрАТ «ВФ Україна» (Кодекс ділової поведінки
•
постачальника), ТОВ «Нова Пошта» (Кодекс поведінки постачальників), ПАТ «Укртелеком» (Принципи закупівель), ПрАТ «Карлсберг Україна» (Кодекс поведінки
постачальників і ліцензіатів Carlsberg Group), ПрАТ «Абінбев Ефес Україна» (Антикорупційна політика для ділових партнерів ПрАТ «Абінбев Ефес Україна». Деякі
компанії прийняли відповідні політики і розмістили їх на сайтах вже у 2021 р.: Політика ПрАТ «Абінбев Ефес Україна» щодо відповідального вибору постачальників (затверджена у 2021 р.), МХП (Кодекс бізнес-партнера (прийнятий у 2021 р.).
Слід зазначити, що все більше українських компаній висувають до постачальників умови дотримання принципів сталого розвитку. Так, Кодекс поведінки
постачальника ТОВ «Нова пошта» містить вимоги до трудових відносин, охорони праці, охорони навколишнього середовища, корпоративної етики та
системи управління. А у ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», закупівля
основних інгредієнтів передбачає дотримання постачальниками Керівних
принципів сталого сільського господарства, що відповідає глобальним корпоративним стандартам. Основними кваліфікаційними критеріями щодо постачальників є: комерційні, технічні та критерії сталого розвитку.

комерційні (ціна, терміни та умови оплати, фіксація ціни
тощо)
технічні (терміни та умови постачання, відповідність специфікації, якість тощо)
критерії сталого розвитку (сертифікація EcoVadis або
відповідність ESG-критеріям для стратегічних постачальників. Методологія EcoVadis полягає в оцінюванні того,
наскільки успішно Компанія інтегрувала принципи сталого
розвитку та корпоративної соціальної відповідальності
у власні практики та систему управління щодо головних
сфер – довкілля, праця і права людини, етика та сталі закупівлі. Компанія заохочує постачальників отримувати сертифікацію EcoVadis10.
За компонентом «Впровадження КСВ у ланцюг постачання» найвищі показники розкриття має ПрАТ «ВФ Україна» (3 з 3 балів).

Відповідальне споживання
Майже половина компаній впроваджує практики роботи зі споживачами У порівнянні з 2019 р. частка компаній, які впроваджують програми роботи зі споживачами зросла з 32,6% до 43%.

ТАБЛИЦЯ 8. Р
 івень розкриття інформації за компонентом «Програми роботи зі споживачами
та їх результати» у 2019 та 2020 рр.
2019
Компонент

Програми роботи із споживачами та їх результати
(захист здоров’я і безпеки, захист даних і конфіденційність, програми просвіти, система обслуговування
та скарг споживачів, стале споживання)

Максимальна
кількість
балів

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

4

0,7

10	
ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ CИСТЕМИ КОМПАНІЙ КОКА-КОЛА В УКРАЇНІ 2020. – с.25 -

2020

Частка компаній, Середній бал Частка компаній,
які розмістили
компаній –
які розмістили
відповідну
учасників
відповідну
інформацію, %
оцінювання
інформацію, %

32,6

https://ua.coca-colahellenic.com/ua/a-more-sustainable-future/sustainability-approach-and-performance/reporting

1,0

43
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Традиційно компанії здебільшого описують свої політики дотримання конфіденційності і збереження персональних даних (Політика
приватності ПрАТ «ВФ Україна», Порядок обробки персональних
даних та Політика конфіденційності АТ «Райффайзен Банк Аваль»
тощо). З поширенням пандемії COVID-19 і все більшим переходом в
онлайн компанії почали впроваджувати освітні проєкти для клієнтів
(наприклад, Дистанційні сервіси (з відеофільмами) АТ «Ощадбанк»
та онлайн-школа мобільної грамотності для старшого покоління
«Смартфон для батьків» ПрАТ «Київстар», ПАМ’ЯТКА КЛІЄНТА з питань безпеки використання системи дистанційного банківського обслуговування АБ «УКРГАЗБАНК») та надавати інформацію клієнтам
щодо профілактики мобільного шахрайства (ПрАТ «Київстар», ТОВ
«Нова пошта» тощо).

живання пива» (соціальні кампанії проти продажу алкоголю неповнолітнім), до якої приєднуються і партнери – зокрема, ПрАТ «Карлсберг Україна».

ПрАТ «AB InBev Efes Україна» реалізує інформаційні компанії з відповідального споживання пива «ВИПИВ? ЗА КЕРМО НЕ СІДАЙ!» та
приєднується до глобальної ініціативи «День відповідального спо-

Переважна більшість компаній реалізують і підтримують проєкти в
громадах, де розміщуються їх виробничі підрозділи У порівнянні з
2019 р. їх частка зросла з 49% до 70%.

Політику відповідального споживання впроваджує і ІП «Кока-Кола
Беверіджиз Україна Лімітед». Ціль компанії – до 2025 р. зменшити
вміст калорій у солодких газованих напоях на 25% на 100 мл.11
Найвищі показники розкриття за цим компонентом має АТ «ПУМБ»
(4 бали з 4 можливих).

Відносини з громадами

ТАБЛИЦЯ 9. Р
 івень розкриття інформації за компонентом «Відносини з громадами»
у 2019 та 2020 рр.
2019
Компонент

Програми розвитку і підтримки
громад (стратегія роботи
з громадою, розвиток
підприємництва, освіта, охорона
здоров’я та інші ініціативи)

2020

Максимальна
кількість балів

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

Середній бал
компаній –
учасників
оцінювання

Частка компаній,
які розмістили
відповідну
інформацію, %

4

1,1

49

1,6

70%

11	
Інфографіка з https://ua.coca-colahellenic.com/content/dam/cch/ua/documents/INFOGRAFIC_CR-GRI_2018_PRINT.pdf.downloadasset.pdf
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Здебільшого компанії розміщують інформацію про реалізацію
власних соціальних проектів (наприклад, відеоконсультації лікарів на Zdorro.online (ПрАТ «ВФ Україна»), проєкти ПрАТ «Київстар»
(інформаційно-просвітницький портал про небезпеку для дітей в
інтернеті StopSexтинг, програма SMS-благодійності «Дитяча надія»
тощо), освітні проєкти для молоді та підприємців, розвиток благодійності, місцевої інфраструктури, допомогу лікарням, лікарям,
малозабезпеченим в період пандемії COVID. Заслуговує на уваги
підхід Групи ДТЕК. На територіях, де працюють виробничі підприємства Групи ДТЕК реалізуються Програми соціального партнерства і проєкти за наступними напрямками:

•

•

Даний компонент, який демонструє особисту залученість вищого
керівництва компанії в громадську активність та оприлюднення інформації про членство компанії в асоціаціях і об’єднаннях, свідчить,
що, хоча показники у порівнянні з 2019 р. і зросли, вони ще залишаються занадто низькими. Компанії здебільшого у звітах про управління або нефінансових звітах надають інформацію про участь їх
компаній в асоціаціях або об’єднаннях. Більшість керівників компаній не проявляють своєї позиції з питань, які турбують суспільство.

•
•

Енергоефективність. Група ДТЕК інвестує в проєкти, спрямовані на підвищення енергоефективності комунального сектора і соціальної інфраструктури.
Охорона здоров’я (інвестиції на реконструкцію медичних
установ і придбання сучасного медичного обладнання).
Розвиток соціально значущої інфраструктури (підтримка
проєктів з підвищення якості та доступності соціальних послуг,
поліпшення доступності освіти та дозвілля тощо).

Підвищення активності місцевих громад (сприяє розвитку
ініціатив місцевих громад у громадському, культурному та
спортивному житті).
• Розвиток бізнес-середовища (підтримка малого та середнього бізнесу і залучення інвесторів у регіони)12.
Найвищі показники розкриття за цим компонентом має АТ «ПУМБ»
та АТ «Укргазвидобування» (по 4 бали з 4 можливих).

Лідерство керівництва й компанії

ТАБЛИЦЯ 10. Р
 івень розкриття інформації за компонентом «Лідерство керівництва й компаній»
у 2019 та 2020 рр.
2019
Компонент

2020

Максимальна Середній бал Частка компаній, Середній бал Частка компаній,
кількість
компаній –
які розмістили
компаній –
які розмістили
балів
учасників
відповідну
учасників
відповідну
оцінювання
інформацію, %
оцінювання
інформацію, %

Особиста залученість вищого керівництва в громадську
активність (відображено на сайті, Linkedin, Facebook)

2

0,24

11,6

0,4

21,4

Членство компанії в асоціаціях

1

0,2

22

0,4

41

12	
Детальніше: https://dtek.com/sustainable_development/impact-investment/
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ЗВІТНІСТЬ КОМПАНІЙ
Рівень нефінансової звітності українських компаній у 2020 р. залишається низьким. Хоча у порівнянні з 2019 р. кількість нефінансових звітів зросла вдвічі (з 6 до 12), вона залишається достатньо
низькою, навіть у порівнянні з минулими роками13. Серед великих
компаній, які відповідно до законодавства повинні готувати Звіти
з управління, підготували їх трохи більше половини (58,5%) (табл.
11). Ймовірно однією з причин низького рівня звітування великих
компаній є відсутність практичного застосування норм адміністративної відповідальності за порушення порядку подання та оп-

рилюднення звітів про управління. Проте, підкреслимо, що частка
компаній, які підготували звіти з управління у порівнянні з 2019 р.,
збільшилась з 36% до 58,5%.
Нефінансові звіти за 2020 р. підготували тільки 12 компаній. З них,
8 звітів за стандартом GRI – та 2 звіти з елементами GRI. Ще 1 компанія підготувала звіти у відповідності до вимог Глобального договору ООН (базовий) та 1 – неструктурований звіт із соціальної
відповідальності (таблиця 12).

ТАБЛИЦЯ 11. Рівень розкриття інформації за категорією «Звітність» у 2020 р.
Форма звітності

Максимальна
кількість балів

Середній бал компаній –
учасників оцінювання

Кількість компаній,
які розмістили звіти

Фінансова звітність або її частини

2

1,6

47

Звіт про управління

2

1

31

НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ (ОДИН З ФОРМАТІВ ПІДГОТОВКИ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ):
Неструктурований звіт з КСВ

2

0,05

2

Інформація про нефінансові показники з елементами GRI

3

0,1

2

Звіт у відповідності до Глобального договору ООН (базовий)

3

0,08

2

Звіт у відповідності до Глобального договору ООН (прогресивний)

4

0

0

Звіт за стандартами GRI

8

1,3

10

Інтегрований звіт

12

0

0

ДОДАТКОВО ДО ЗВІТНОСТІ
Звіт містить інформацію про виконання Цілей сталого розвитку

2

0,4

12

Висновок аудиту фінансової звітності компанії

2

1,3

37

13	
Нефінансову звітність в Україні із ТОП – 100 найбільших компаній України у 2014 році підготувало 14 компаній, у 2015 році – 17, у 2016 – 12, у 2017 – 16. Індекс прозорості сайтів україн-

ських компаній – 2017. Укладачі: Зінченко А., Резнік Н., Саприкіна М. – К.: Видавництво «Юстон», 2018. – 28 с. - URL: https://csr-ukraine.org/research/indeks-prozorosti-saytiv-ukrainski/).
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12 компаній з 37 компаній, які підготували звіти з управління або
нефінансові звіти, розмістили в них інформацію про вклад їх компанії у досягнення Цілей сталого розвитку. Слід заначити, 6 компаній з цих 12 компаній, це компанії, які інтегрували Цілі сталого

розвитку в КСВ стратегії компанії. 9 з 10 компаній з числа ТОП-10
підготували і розмістили на сайтах звіти з управління, звіти за
стандартом за GRI та проаналізували і оприлюднили вклад їх компаній у досягнення Цілей сталого розвитку.

ТАБЛИЦЯ 12. Звітність компаній за 2020 р.
Компанія

Назва звіту

Форма підготовки звіту

1

НАК «Нафтогаз України»

Партнер, якого обирають. Річний звіт 2020

Звіт за стандартами GRI

2

АТ «Українська Залізниця»

Інтегрований звіт АТ «Укрзалізниця». 2020

Звіт за стандартами GRI

3

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Енергія для розвитку країни. Нефінансовий звіт за 2020 р.

Звіт за стандартами GRI

4

ПрАТ «ВФ Україна»

Річний звіт зі сталого розвитку 2020

Звіт за стандартами GRI

5

НЕК «Укренерго»

Нові горизонти. Нефінансовий звіт 2019

Звіт за стандартами GRI

6

ТОВ «Нова Пошта»

Звіт зі сталого розвитку «Нова Пошта» 2020

Інформація про нефінансові
показники з елементами GRI

7

АТ «Перший Український Міжнародний
Банк»

Звіт про прогрес АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за 2020 рік

Звіт у відповідності до
Глобального договору ООН
(базовий)

8

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Річний звіт 2020

Неструктурований звіт з КСВ

9

ПрАТ «Карлсберг Україна»

Звіт зі сталого розвитку Carlsberg Ukraine. 2019

Неструктурований звіт з КСВ

10

Ашан Рітейл Україна

Звіт з корпоративної соціальної відповідальності Ашан
2020

Інформація про нефінансові
показники з елементами GRI

11

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна
Лімітед»

ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ CИСТЕМИ КОМПАНІЙ КОКАКОЛА В УКРАЇНІ 2020 Стійкість. Лідерство. Партнерство

Звіт за стандартами GRI

12

Група ДTEK

Інтегрований звіт 2020. Фінансові та нефінансові
показники

Звіт за стандартами GRI

13

МХП

Звіт зі сталого розвитку, 2020

Звіт за стандартами GRI

14

АТ «Фармак»

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Нефінансовий звіт зі сталого розвитку за 2019 рік

Звіт у відповідності до
Глобального договору ООН
(базовий)

15

ПрАТ «Укргідроенерго»

Звіт зі сталого розвитку 2019

Звіт за стандартами GRI

16

АБ «УКРГАЗБАНК»

Звіт зі сталого розвитку 2020

Звіт за стандартами GRI
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НАВІГАЦІЯ ТА ДОСТУПНІСТЬ
Зручність навігації і доступність інформації на корпоративних сайтах збільшують можливості для стекйкхолдерів ознайомитись з інформацією про корпоративне управління і соціальну відповідальність компанії.
Майже третина компаній, що брали участь в оцінюванні (17 з 56) мають окрему сторінку «Сталий розвиток»
або «Соціальна відповідальність» на сайті, ще 11 компаній мають відповідний лінк на сторінці «Про компанію».
86% сайтів компаній мають мобільну версію, 80,1% –
функцію «Пошук». Проблемними залишаються:

•
•

•

забезпечення доступу до інформації на сайтах людей з вадами
зору (тільки 12,5% або 7 компаній мають відповідні пристосування)
поширеність інформації на інших корпоративних сайтах з КСВ
або окремих сторінках в соціальних мережах (17,8% (10 компаній) мають окремі сторінки КСВ-проєктів в соціальних мережах та 12,5% компаній (7 компаній) – окремі КСВ сайти)
надання повних контактних даних (телефонний номер, електрона адреса, прізвище та ім’я) відповідального за КСВ політику,
корпоративного секретаря та уповноваженого з антикорупційної програми (17,8% або 10 компаній надали таку інформацію).

РІВЕНЬ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ КОМПАНІЯМИ
РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
Серед компаній, які продемонстрували найвищий рівень розкриття інформації, – компанії фінансової сфери,
транспорту та постачання електроенергії (табл.13).

ТАБЛИЦЯ 13. Рівень прозорості компаній за видами діяльності
Вид діяльності

Рівень прозорості компаній
визначеного виду діяльності

Компанія-лідер Індексу прозорості серед
компаній визначеного виду діяльності

Діяльність головних управлінь (хед-офiсiв)

59,2

Група ДТЕК

Надання фінансових послуг

48,6

АБ «УКРГАЗБАНК»

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

42,3

ДП «НАЕК «Енергоатом»
ПрАТ «Укргідроенерго»

Телекомунікації

41,6

ПрАТ «ВФ Україна»

Транспорт, складське господарство, поштова
та кур’єрська доставка

36,4

АТ «Укрзалізниця»
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Виробництво напоїв

31,7

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»

Оптова торгiвля, крiм торгiвлi
автотранспортними засобами та мотоциклами

27,3

МХП

Добування металевих руд

25,7

ПрАТ «Полтавський Гірничо-збагачувальний
комбінат»

Добування сирої нафти та природного газу

24,2

АТ «Укргазвидобування»

Виробництво тютюнових виробiв

21,2

АТ «Імперіал Тобакко продакшн України»

ІТ

19,5

ТОВ «ІТ-Інтегратор»

Роздрібна торгівля

19,4

Ашан Рітейл Україна

Інші

26,8

АТ «Фармак»

РІВЕНЬ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ: ВІДМІННОСТІ
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ПРИВАТНИХ КОМПАНІЙ
Рівень розкриття інформації компаніями державної форми
власності вище 11% і становить 39,4% (таб.14). Як і у минулому
році, державні компанії мають вдвічі вищий рівень розкриття
інформації за критерієм «корпоративне управління» та вищі
показники за критеріями «звітність» та «загальна інформація

про компанію та політику КСВ» і менший, ніж приватні компанії
– за критеріями «відносини з громадами». Вищий рівень прозорості державних підприємств, на думку експертів, є одним із
результатів реформи корпоративного управління державних
підприємств України.

ТАБЛИЦЯ 14. Рівень прозорості за формою власності
Середній бал компаній –
учасників оцінювання

Середній бал державних
підприємств

Середній бал
приватних компаній

5

5
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39,4

28,4

Кількість компаній, які мають середній і вище рівень
23
розкриття інформації серед компаній Індексу прозорості 2019

8/18

16/38

Кількість компаній, які увійшли до ТОП-10
Середній рівень розкриття інформації
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Загальна інформація про компанію та політику КСВ

3,3

5

2,8

Корпоративне управління

6,1

9,8

4,3

Права людини

0,7

0,6

0,7

Трудові відносини

2,5

2,6

2,4

Захист довкілля

2,2

2,3

2,1

Впровадження КСВ у ланцюг постачання

0,8

1,0

0,7

Відповідальне споживання

1,0

0,7

0,9

Відносини з громадою

1,6

1,3

2,0

Лідерство керівництва й компанії

0,8

1,0

0,6

Звітність

5,8

7,4

5,1

Навігація

2,6

2,4

2,7

Доступність

4,6

5,2

4,2

ВИСНОВКИ
Рівень прозорості українських компаній потроху зростає. У порівнянні
з 2019 р. у 2020 р. він зріс на 6,5% і становить 32%. Середній рівень розкриття інформації компаній України за показниками ESG становить:
•

Соціальні (права людини, трудові відносини, ланцюг постачання,
відповідальне споживання, розвиток громад, лідерство керівництва й компанії) – 26,4%;

•

Екологічні – 36,6%

•

Корпоративне управління – 27,7%.

Вищі показники розкриття по всім критеріям Індексу демонструють
ТОП-10 компаній: ПрАТ «ВФ Україна», АТ «Перший український міжнародний банк», Група ДTEK, АБ «УКРГАЗБАНК», ІП «Кока-Кола Беверіджиз
Україна Лімітед», ДП «НАЕК «Енергоатом», МХП, ПрАТ «Укргідроенерго», АТ «Українська залізниця» та НАК «Нафтогаз України».

Традиційно вищий рівень розкриття інформації є в критеріях відносин з громадами та охорони довкілля. В цьому році завдяки збільшенню частки компаній, які оприлюднюють свої КСВ-стратегії або
КСВ-цілі та інформацію про інтегрованість Цілей сталого розвитку
до КСВ-стратегій зріс і рівень розкриття інформації по критерію
«Загальні дані про компанію».
У порівнянні з 2019 р. зросла частка компаній, яка розкриває інформацію з питань прав людини (з 27% до 50%), відносин з постачальниками
(з 25,5% до 33%) та лідерства керівництва (з 11,6% до 21,4%).
Компанії на корпоративних сайтах оприлюднюють загальну інформацію та політики за ESG-показниками. Результати виконання
КСВ-політик і практик оприлюднюють тільки в звітах про управління або нефінансових звітах. Враховуючи низький рівень підготовки
нефінансової звітності, рівень доступності інформації про резуль-
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тати впровадження КСВ-стратегій і практик залишається низьким.
Практика підготовки нефінансової звітності не розвинута в Україні.
Незначний вплив на покращення ситуації з розкриттям інформації мало прийняття змін до Закону «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», відповідно до якого великі підприємства з 2018 р. повинні були готували та оприлюднювати Звіти
про управління. У 2020 р. тільки 58,5% компаній оприлюднили на
корпоративних сайтах звіти про управління. На нашу думку, головними причинами того, що законодавчі норми розкриття нефінансової інформації у звітах про управління не вплинули на збільшення
чисельності звітів є те, що залишаються невизначеними питання
адміністрування збору та аналізу звітності про управління та не застосування норм адміністративної відповідальності за порушення
порядку подання та оприлюднення звітів про управління.
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Державні підприємства з кожним роком збільшують рівень розкриття інформації. Якщо у 2017 р. рівень розкриття інформації державних
і приватних компаній був практично однаковий (24% та 23,3%), то у
2020 р. він є вже значно вищим (39,4% та 28,4% відповідно). На нашу
думку, це стало можливим завдяки реформуванню корпоративного
управління державних підприємств України.
Як і в минулому році, найвищий рівень розкриття інформації продемонстрували компанії фінансової сфери, транспорту та постачання
електроенергії.
Події останніх років свідчать, що результативність діяльності компаній
буде вимірюватися не тільки фінансовими показниками, а й показниками, які демонструють досягнення компанії у сфері екологічних, соціальних та управлінських» цілей (ESG) та внесок у досягнення Цілей сталого
розвитку. Українські компанії повинні врахувати ці світові тенденції.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.	Прозорість компанії збільшує її репутацію. Оприлюднення інформації за ESG-показниками важлива не тільки для інвесторів. Вона
стає все більш важливою для споживачів та працівників компанії14.
Саме тому оприлюднення КСВ-стратегій і програм, результатів їх
впровадження, інформації про корпоративне управління, постійне
оновлення такої інформації повинні стати основними пунктами репутаційних програм компаній.
2.	Компаніям рекомендується розробити корпоративну систему оцінки і звітування за ESG-показниками, які будуть узгоджуватися з національними завданнями Цілей сталого розвитку.
3.	Компаніям рекомендуються не тільки оприлюднювати інформацію за
ESG-показниками на корпоративних сайтах, а й постійно її оновлювати, а також зробити її доступною для багатьох груп стейкхолдерів.
4.	Компаніям треба звернути увагу на висвітлення тих питань, які зна-

ходяться в центрі уваги світової спільноти – дотримання прав людини, впровадження КСВ в ланцюг постачання, охорони довкілля та
вкладу компанії у досягнення Цілей сталого розвитку.
5.	Державним органам рекомендується внести зміни до існуючої
нормативно-правової бази (або розробити окремий закон) щодо
термінів, способів і місця оприлюднення звітів про управління; визначення органів державної влади, до сфери управління яких належать питання збору та аналізу звітів про управління, контролю за
дотриманням норм законодавства щодо їх підготовки.
6.	Нормативно-правова база потребує доповнень і в частині визначення ESG-показників (загальних і галузевих), які будуть узгоджуватися з національними завданнями Цілей сталого розвитку.
7.	На державному рівні рекомендується запровадити політику підтримки та заохочення компаній, які готують нефінансові звіти.

14 Детальніше: Edelman Trust Barometer // https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer
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ДОДАТОК

ТАБЛИЦЯ 1. Великі компанії: Методологія оцінки сайтів компаній
No.

Компонент

Питання компонента

Бали
(політика /
результат її
впровадження)

Загальна
кількість
балів

ЗМІСТ

1

2

Загальна інформація про компанію
та політику КСВ
(максимальна кількість - 9 балів)

Корпоративне управління
(максимальна кількість - 22 балів)

Місія та візія, цінності

2

2

Стратегія компанії

2

2

КСВ-стратегія або КСВ-цілі

2

2

Інтегрованість ЦСР в КСВ-стратегію/цілі компанії
(зобов’язання)

1

1

Кодекс етики

2

2

Структура власності: власники і бенефіцари

2

2

Управління компанією: керівні органи та їх
функціональні обов’язки (Правління, Рада,
Корпоративний секретар)

2

2

Склад Ради директорів/Наглядової ради (інформація
про членів ради, незалежні члени Ради)

2

2

Кодекс (Принципи) корпоративного управління
компанії

2

2

Інформація для інвесторів (звіти, протоколи,
оголошення, презентації тощо)

2

2

1/1

2

Політика щодо заробітної плати, бонусів та винагород
наглядової ради та керівництва

ІНДЕКС ESG ПРОЗОРОСТІ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 2020

2

3

4

ДОДАТОК

Корпоративне управління
(максимальна кількість - 22 балів)

Права людини
(максимальна кількість балів – 4)

Трудові відносини
(максимальна кількість балів – 10 балів)
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Управління корпоративною соціальною
відповідальністю (органи або особи, які відповідають
за реалізацію КСВ-стратегії/політики)

1

1

Структура, що здійснює функції комплаєнс, в т.ч.
наявність у складі наглядової ради комітету з питань
комплаєнс та/або етики

2

2

1/1

2

Уповноважений з антикорупційної програми

1

1

Канали повідомлень про порушення («Гаряча лінія» та
інші)

1

1

Сертифікація за стандартом ISO 37001

1

1

План залучення стейкхолдерів

1/1

2

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

2/2

4

Розвиток персоналу

1/1

2

Здоров’я та безпека працівників

2/2

4

2

2

Гендерна рівність (Програми балансу між сім’єю і
роботою, просування жінок, протидії сексуальним
домаганням)

1/1

2

Антикорупційна програма/політика

Наявність колективного договору, об’єднання
працівників

5

Охорона довкілля
(максимальна кількість балів – 6 балів)

Екологічна політика: СО2, вода, викиди

2/2

4

Екологічні програми/ініціативи компанії

1/1

2

6

Впровадження КСВ в ланцюг постачання
(максимальна кількість балів – 3 бали)

Політики роботи з постачальниками

1/1

2

Тендери та результати їх проведення

1

1

2/2

4

8

Взаємовідносини зі споживачами
(максимальна кількість балів – 4 бали)

Програми роботи із споживачами та їх результати
(захист здоров’я і безпеки, захист даних і
конфіденційність, програми просвіти, система
обслуговування та скарг споживачів, стале
споживання)
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Розвиток і підтримка громад (максимальна кількість
балів – 4 бали)

10

Лідерство
(максимальна кількість балів – 3 бали)

34

Програми розвитку і підтримки громад (стратегія
роботи з громадою, розвиток підприємництва, освіта,
охорона здоров’я та інші ініціативи)

2/2

4

Особиста залученість вищого керівництва в
громадську активність (відображено на сайті, Linkedin,
Facebook)

2

2

Членство компанії в асоціаціях

1

1

Фінансова звітність або її частини

2

2

Звіт про управління

2

2

Неструктурований звіт з КСВ

2

2

Інформація про нефінансові показники з елементами
GRI

3

3

Звіт у відповідності до Глобального договору ООН
(базовий)

3

3

Звіт у відповідності до Глобального договору ООН
(прогресивний)

4

4

Звіт за стандартами GRI

8

8

Інтегрований звіт

12

12

Кількість клікань на першому змісті КСВ.
2 бали (1 клікання), 1 - (з «про»), 0 - (3 клікання або
більше)

2

2

Пошук

1

1

Меню

1

1

ЗВІТНІСТЬ – 20
Форми звітності

Нефінансова звітність (один з форматів підготовки
нефінансової звітності):

Звітність
(максимальна кількість – 20 балів)

НАВІГАЦІЯ -4

Навігація
(максимальна кількість балів – 4 бали)
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ДОСТУПНІСТЬ 11

9

Доступність
(максимальна кількість балів – 11 балів)

Мова. 2 – укр., 1 бал - інші мови

3

3

Мобільна версія сайту

1

1

Мінісайт з КСВ (включаючи сайт звіту з КСВ)

1

1

Доступність для людей з особливими потребами

1

1

2

2

2

2

Контактна інформація КСВ та корпоративного секретаря, Уповноваженого з антикорупційної програми

Сторінки КСВ-проектів в соціальних мережах
Всього

100
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ТАБЛИЦЯ 2. Великі компанії: Методологія оцінки сайтів компаній
No.

Компонент

Питання компонента

Бали
(політика /
результат її
впровадження)

Загальна
кількість
балів

ЗМІСТ - 11

1

Загальна інформація про компанію
та політику КСВ
(максимальна кількість - 9 балів)

Місія та візія, цінності

2

2

Стратегічні цілі

2

2

КСВ-цілі

2

2

Інтегрованість ЦСР в КСВ- цілі компанії (зобов’язання)

1

1

Кодекс етики (Декларація етичної поведінки)

2

2

1/1

2

Управління компанією: керівні органи та їх
функціональні обов’язки (Правління, Рада,
Корпоративний секретар)

2

2

Наявність Наглядової ради/Дорадчої ради
(інформація про членів ради)

2

2

Наявність функції комплаєнс

2

2

Антикорупційна програма/політика

2

2

Канали повідомлень про порушення
(«Гаряча лінія» та інші)

1

1

2/2

4

Діалог зі стейкхолдерами
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ - 9

2

Корпоративне управління
(максимальна кількість - 9 балів)

КСВ ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ - 32
3

Права людини
(максимальна кількість балів – 4)

Політика дотримання прав людини (недискримінації,
працевлаштування людей з особливими потребами,)
та її результати
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Трудові відносини
(максимальна кількість балів – 8 балів)
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Розвиток персоналу

1/1

2

Здоров’я та безпека працівників

2/2

4

Гендерна рівність (Програми балансу між сім’єю і
роботою, просування жінок, протидії сексуальним
домаганням)

1/1

2

5

Охорона довкілля
(максимальна кількість балів – 6 балів)

Екологічна політика: СО2, вода, викиди

2/2

4

Екологічні програми/ініціативи компанії

1/1

2

6

Впровадження КСВ в ланцюг постачання
(максимальна кількість балів – 3 бали)

Політики роботи з постачальниками

1/1

2

1

1

8

Взаємовідносини зі споживачами
(максимальна кількість балів – 4 бали)

Програми роботи із споживачами та їх результати
(захист здоров’я і безпеки, захист даних і конфіденційність, програми просвіти, система обслуговування та
скарг споживачів, стале споживання)

2/2

4

9

Розвиток і підтримка громад
(максимальна кількість балів – 4 бали)

Програми розвитку і підтримки громад (стратегія
роботи з громадою, розвиток підприємництва, освіта,
охорона здоров’я та інші ініціативи)

2/2

4

10

Лідерство (максимальна кількість балів – 3 бали)

Особиста залученість вищого керівництва в громадську
активність (відображено на сайті, Linkedin, Facebook)

2

2

Членство компанії в асоціаціях

1

1

2

2

Неструктурований звіт з КСВ

2

2

Інформація про нефінансові показники
з елементами GRI

3

3

Звіт у відповідності до Глобального договору ООН

4

4

Інформація про тендери та результати їх проведення

ЗВІТНІСТЬ – 14
Форми звітності
Щорічний звіт
Звітність
(максимальна кількість – 14 балів)

Нефінансова звітність (один з форматів підготовки
нефінансової звітності):
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Звітність
(максимальна кількість – 14 балів)
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Звіт за стандартами GRI

8

8

Інтегрований звіт

12

12

2

2

Кількість клікань на першому змісті КСВ.
2 бали (1 клікання), 1 - (з «про»), 0 - (3 клікання або
більше)

2

2

Пошук

1

1

Меню

1

1

Мова. 2 – укр., 1 бал - інші мови

3

3

Мобільна версія сайту

1

1

Мінісайт з КСВ (включаючи сайт звіту з КСВ)

1

1

Доступність для людей з особливими потребами

1

1

Контактна інформація КСВ та корпоративного секретаря, Уповноваженого з антикорупційної програми
3 – ім’я, e-mail, 1 – загальні контакти

2

2

Сторінки КСВ-проектів в соціальних мережах

2

2

Додатково до звітності
Інформація про виконання Цілей сталого розвитку
НАВІГАЦІЯ - 4

Навігація
(максимальна кількість балів – 4 бали)

ДОСТУПНІСТЬ 11

9

Доступність
(максимальна кількість балів – 11 балів)

Всього

81

Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) була
заснована в Києві в 2009 році як громадська організація і в даний
час є провідною експертною спільнотою та центром генерування
реформ корпоративного управління в Україні. Вона об’єднує понад
160 фахівців з корпоративного управління та корпоративного
права. Місія CGPA - допомогати українському бізнесу стати більш
прибутковим та сталим шляхом розвитку систем ефективного
корпоративного управління. ПАКУ - це центр знань та досвіду для
фахівців з корпоративного управління та українського бізнесу
загалом. ПАКУ бере активну участь у формуванні та реалізації
державної політики щодо діяльності акціонерних товариствах та
належного корпоративного управлінні в Україні; надає роз’яснення
та рекомендації щодо законопроектів та прийнятих законів.
www.cgpa.com.ua
CSR Ukraine, Центр «Розвиток КСВ» – експертна організація в
Україні, що об’єднує понад 40 великих компаній, спільно з якими
вже десять років просуває принципи сталого ведення бізнесу та
соціальної відповідальності, реалізує власні соціальні проекти,
надає консультації, проводить семінари та тренінги з КСВ питань
та звітів як для приватних компаній, так і для державних органів
влади. Є національним партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгія) і
Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (Женева, Швейцарія).
www.csr-ukraine.org
Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE)
зміцнює демократію у всьому світі через підтримку приватного
підприємництва та сприяння ринковій реформі. CIPE є одним з
чотирьох основних інститутів Національного фонду демократії
та філією Торгової палати США. З 1983 р. CIPE співпрацює з
керівниками підприємств, політиками та громадянським
суспільством з метою побудови інституцій, життєво важливих
для демократичного суспільства. Ключові напрямки програм CIPE
включають екосистеми підприємств, демократичне управління,
адвокацію бізнесу, а також боротьбу з корупцією та етику.
www.cipe.org

Дослідження «Індекс ESG прозорості компаній України
2020» проведено і підготовлено спільно експертами
Професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ) і
Центру «Розвиток КСВ» за підтримки Центру міжнародного
приватного підприємництва (Center for International Private Enterprise, CIPE). У результатах дослідження висвітлено основні
тенденції прозорості та висвітлення інформації компаніями,
які увійшли до ТОП-50 найбільших платників податків в
Україні у 2020 р., та компанії, які добровільно приєдналися до
оцінювання. Результати дослідження будуть корисними для
представників іноземних й українських компаній, інвесторів,
експертів з розвитку бізнесу, дипломатичних кіл.

