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Вітальні
слова

В

ітаю всіх, хто зараз читає
ці рядки.

Наша держава Україна зробила ще один крок до взаємодії
з міжнародним суспільством. Ми
приєдналися до Декларації про
міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства і стали
асоційованим членом Комітету з
інвестицій ОЕСР. І, як кожна країна, що приєднується, забезпечили
функціонування Національного
контактного пункту.
Нам тільки два роки, але є певні
результати. Основна діяльність Національного контактного пункту –
просування Керівних принципів
і Рекомендацій ОЕСР. Інвестиційна
політика України має враховувати
міжнародні правила гри й реалізовувати настанови в законодавчих
і нормативно-правових актах.
Створення сприятливих умов для
ведення бізнесу в Україні – лише
частина нашого завдання. Друга
частина – це просування наших
компаній на міжнародні ринки.
І для цього наші підприємства мають розуміти міжнародні правила
ведення бізнесу, а саме соціального
відповідального ведення бізнесу.

Ми вже провели низку форумів та
круглих столів і в подальшому готові до співпраці – розглянути ваші
пропозиції або надати консультаційну допомогу в застосуванні Рекомендацій ОЕСР.
Я дякую всім небайдужим, хто крокував з нами ці два роки. Особисто
Посольству Нідерландів в Україні
за підтримку й розуміння. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми
не тільки покращимо міжнародний
імідж нашої держави, а й зможемо
конкурувати з транснаціональними
корпораціями. Бажаю всім плідних
успіхів!
Тетяна Лисиця,
заступниця голови Національного
контактного пункту

Ц

ей звіт називається «Розбудова
потенціалу». Саме над цим ми
з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі, а також із новоствореним Національним контактним
пунктом і працювали.
Два роки тому Центр «Розвиток КСВ»,
у рамках проекту за підтримки Посольства Нідерландів в Україні, долучився до
створення Національного контактного
пункту та розбудови його потенціалу,
а також до роботи над просуванням
міжнародних стандартів відповідальної
бізнес-поведінки в середовище українських і міжнародних компаній.
Це було нелегке завдання. Тому що
дуже багато чого було вперше. Україна
приєдналася до великої мережі національних контактних пунктів, де існують
свої процедури, правила, зустрічі та
звітування. Спільно з Національним
контактним пунктом ми крок за кроком
вивчали, як це робити правильно й
максимально ефективно.
За два роки зроблено правильні кроки,
які закладають підґрунтя для ефективної роботи Національного контактного
пункту. Я хотіла б виділити декілька:

1. Розроблено процедури роботи Національного контактного пункту.

2. Створено веб-сайт, на якому можна
подати скаргу до Національного контактного пункту.

3. Започатковано проведення щорічного Форуму відповідального бізнесу як
відкритої платформи для спілкування
державних органів влади, компаній і
громадських організацій.
Мені хочеться відзначити й те, що український досвід роботи Національного
контактного пункту вже визнано й на
глобальному рівні – нас запрошують
розказати про деталі роботи, про розроблені ключові показники ефективності
та систему моніторингу й оцінки. Як виявилось, Україна стала однією з небагатьох країн, де Національний контактний
пункт має свої показники ефективності
– їх розробили стейкхолдери на одній
із зустрічей НКП та Центру «Розвиток
КСВ».
Бажаю успіху Національному контакт
ному пункту.
З великою вдячністю до колективу Національного контактного пункту,
Посольства Нідерландів в Україні
та всіх партнерів,
Марина Саприкіна,
Голова правління Центру
«Розвиток КСВ»,
член Міжвідомчої робочої групи
з питань забезпечення функціонування
НКП
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ГОлОВНОЮ МЕТОЮ
ДІЯлЬНОСТІ НКП є популяризація Керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних підприємств і розгляд скарг щодо порушення підприємствами Керівних принципів.

СТРУКТУРА НКП

ЗАВДАННЯ НКП:

включає директора департаменту залучення інвестицій, заступника директора департаменту залучення
інвестицій та заступника начальника відділу формування інвестиційної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

розроблення заходів щодо імплементації принципів
і стандартів ведення відповідального бізнесу в Україні;
розроблення проектів нормативно-правових актів
стосовно ведення відповідального бізнесу, зокрема проекту Концепції реалізації державної політики
у сфері сприяння розвитку соціальної відповідальності
бізнесу в Україні та Національного плану дій з її виконання;

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТК У
І ТО Р Г І В Л І У К РА Ї Н И

ПРО НАЦІОНАлЬНИЙ
КОНТАКТНИЙ ПУНКТ
(НКП)

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі здійснює
функції Національного
контактного пункту (НКП).

сприяння вирішенню питань у разі порушення
суб’єктами господарювання Керівних принципів ОЕСР
для багатонаціональних підприємств шляхом розгляду
скарг від постраждалої сторони (профспілок, споживачів, неурядових організацій, бізнес-партнерів) та налагодження тристороннього діалогу між органами державної влади, представниками бізнесу і постраждалою
стороною, надання допомоги в розробці обопільно
вигідного рішення. Головною метою розгляду скарг
є пошук рішення шляхом примирення або медіації, як
зазначено в Керівних принципах ОЕСР для багатонаціональних підприємств.
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ЯК ПОЧИНАлАСЯ СПІВПРАЦЯ УКРАїНИ
З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ (ОЕСР)

Три основні показники
ефективності діяльності
Національного контактного
пункту до 2020 року:

2015

2011

Підвищення обізнаності
міжнаціональних компаній про
Керівні принципи ОЕСР на 20%.
Підвищення обізнаності щодо
ролі та функцій НКП на 30%.
10% компаній приймає зміни
до корпоративної політики
відповідно до Керівних
принципів ОЕСР.

Перший
огляд ОЕСР
інвестиційної
політики та
ділового клімату в Україні

2014

7 ЖОВТНЯ

Підписано Меморандум про
взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва між
урядом України
й ОЕСР

2017

11 ГРУДНЯ
Ухвалено рішення рекомендувати Раді ОЕСР запросити Україну
приєднатися до Декларації про
міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства

2016

2016

28 КВІТНЯ

ЛИПЕНЬ

Рішення Ради
ОЕСР запросити
Україну приєднатися до Декларації ОЕСР

Отримано лист Генерального секретаря
ОЕСР щодо запрошення України приєднатися до Декларації
ОЕСР

2014–2015

Другий огляд інвестиційної політики в Україні

2016

Опубліковано Огляд
ОЕСР інвестиційної
політики України

1 БЕРЕЗНЯ
Уповноважено першого віце-прем’єр-міністра України – міністра
економічного розвитку і торгівлі Кубіва
Степана Івановича підписати Угоду (у
формі обміну листами) між урядом України й Організацією економічного співробітництва та розвитку

2017

15 БЕРЕЗНЯ
Підписано Угоду (у формі обміну листами) між
урядом України й ОЕСР
щодо приєднання до
Декларації про міжнародні інвестиції та
багатонаціональні підприємства, відповідних
Рекомендацій і процедурних Рішень Ради
ОЕСР
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У 2018 році створено Міжвідомчу робочу
групу з питань забезпечення функціонування
Національного контактного пункту
(далі – Міжвідомча робоча група), головою якої
є директор департаменту залучення інвестицій,
керівник НКП. Організаційне, інформаційне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
Міжвідомчої робочої групи здійснює МЕРТ.

МІЖВІДОМЧА РОБОЧА ГРУПА
З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ НКП

Міжвідомча робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим
органом при Мінекономрозвитку, мета якої –
підготовка пропозицій
щодо нормативно-правого та інформаційно-методологічного забезпечення діяльності
Національного контактного пункту.
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ЗАВДАННЯ
МІЖВІДОМЧОї
РОБОЧОї ГРУПИ:
• підготовка пропозицій
щодо розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для
забезпечення належного
функціонування Національного контактного
пункту;
• підготовка пропозицій
щодо розроблення проектів нормативно-правових актів стосовно
ведення відповідального
бізнесу;
• підготовка пропозицій
щодо здійснення заходів
із просування та підвищення ефективності Керівних принципів ОЕСР
для багатонаціональних
підприємств;
• підготовка пропозицій
щодо здійснення заходів
стосовно імплементації
принципів і стандартів
ведення відповідального
бізнесу в Україні.

ДІяльнІСТь
МІЖВІДоМЧоЇ
РоБоЧоЇ
ГРУПИ:

• аналіз Керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних
підприємств (далі – Керівні принципи);
• вивчення міжнародного досвіду з питань функціонування інших НКП;
• моніторинг чинних нормативно-правових актів у сферах,
на які поширюються Керівні принципи;
• консультації з представниками органів державної влади
та бізнесу щодо ведення відповідального бізнесу в рамках дотримання стандартів і Керівних принципів;
• розробка інформаційно-довідкових матеріалів (брошур,
буклетів тощо) стосовно принципів і стандартів ведення
відповідального бізнесу для подальшого розповсюдження серед представників бізнесу та громадянського суспільства;
• участь в організації проведення на постійній основі семінарів і тренінгів для представників органів виконавчої
влади та бізнесу з питань основних принципів і стандартів ведення відповідального бізнесу, у тому числі на прикладі країн – підписантів Декларації ОЕСР; забезпечення
прав людини й додержання трудового законодавства в
рамках сприяння Керівним принципам ОЕСР для багатонаціональних підприємств; дотримання соціальних і
екологічних стандартів у рамках ведення відповідального
бізнесу; підвищення корпоративної культури управління
та доступу до інформації;
• надання пропозицій щодо веб-сайту НКП; створення
Консультативної ради, визначення її персонального складу та функціональних повноважень;
• підготовка пропозицій стосовно порядку розгляду скарг
щодо порушень суб’єктами господарювання Керівних
принципів ОЕСР;
• підготовка пропозицій щодо розвитку співробітництва
з ОЕСР та іншими міжнародними організаціями.

УХВАлЕННЯ
РІШЕНЬ
Засідання Міжвідомчої
робочої групи вважається
правочинним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів, запрошених
на таке засідання. Пропозиції Міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими,
якщо за них проголосувало
понад половину присутніх
на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи, а в
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
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СКЛАД
МІЖВІДОМЧОЇ
РОБОЧОЇ
ГРУПИ
ДЕМЧУК
Андрій Васильович

директор департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку, голова
Міжвідомчої робочої групи (2016–2018)

ЛИСИЦЯ
Тетяна Миколаївна

заступник директора департаменту залучення інвестицій – начальник відділу
формування інвестиційної політики Мінекономрозвитку, заступник голови
Міжвідомчої робочої групи

Члени міжвідомчої робочої групи:
ВІЗІР
Олександр Сергійович

директор департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна (за згодою)

МАЛАШОК
Михайло Михайлович

заступник директора департаменту управління державною власністю – начальник управління діяльності суб’єктів господарювання, підпорядкованих Мінекономрозвитку

МИХАЙЛОВСЬКА
Світлана Володимирівна
МУЗИЧЕНКО
Олена Олександрівна

РЕМІЗОВ
Андрій Вікторович

заступник директора з представництва інтересів компаній – членів Європейської бізнес-асоціації
головний спеціаліст відділу правового забезпечення реального сектору
економіки управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту Мінекономрозвитку
головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва управління підприємництва департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Мінекономрозвитку

САПРИКІНА
Марина Анатоліївна

голова правління Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності»

СВІДРАК
Анна Сергіївна

державний експерт Директорату розвитку ринку праці та зайнятості Мінсоцполітики (за згодою)

СТЕПАНОВА
Олена Олегівна

менеджер з питань стратегічного розвитку (правова політика) Американської торгової палати

СУСАК
Олег Васильович

державний експерт експертної групи з питань інвестиційної політики Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерговугілля (за згодою)

ТАРАСЕНКО
Олександр Володимирович

заступник директора департаменту стратегії та європейської інтеграції –
начальник відділу координації міжнародних проектів Мінприроди (за згодою)

ФОДЧУК
Оксана Миколаївна
ШУБІН
Олександр Олександрович
КУПЧУК
Марина Василівна

головний спеціаліст відділу європейської інтеграції департаменту міжнародного співробітництва Мінагрополітики (за згодою)
заступник голови Федерації профспілок України

заступник начальника відділу формування інвестиційної політики департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку, секретар Міжвідомчої
робочої групи

звіт ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНТАКТНОГО ПУНКТУ 2017–2018 I 17

скаргу може: фізична або юридична особа, громада, професійРозгляд Подати
на спілка чи неурядова організація, на яку впливає діяльність Компанії,
скарг або інша особа, уповноважена від Сторін.

Умови ••
подання
•
скарги:
Подання
скарг через
веб-сайт

Подання скарги українською або англійською мовою.
Зазначення, які розділи чи параграфи Керівних принципів порушила
або порушує Компанія.
Конфіденційність (інформування іншої Сторони тільки за згодою Сторін).

Національний контактний пункт за підтримки Центру «Розвиток КСВ» і Посольства Королівства Нідерландів в Україні
розробив веб-сайт www.ncp.gov.ua
Веб-сайт містить важливу інформацію про діяльність Національного контактного пункту, основні документи, новини.
Також на веб-сайті можна подати скаргу онлайн до Національного контактного пункту.

Основні документи НКП
Основні документи, що регламентують
діяльність НКП, було ухвалено на засіданні
Міжвідомчої робочої групи 4 квітня 2018 року:

ДОКУМЕНТИ
НАЦІОНАЛЬНОГО
КОНТАКТНОГО ПУНКТУ

•
•
•
•

Порядок розгляду скарг
Підхід НКП до випадків, коли є паралельні процеси
Розгляд скарг на дії НКП
Про Експертну раду

18 I
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ТАйМІнГ
РоЗГляДУ
СКАРГИ
ЕТАП

1

ЕТАП

3 місяці

Початкова оцінка скарги
10 робочих днів
повідомлення Скаржника про отримання скарги.
20 днів
надсилання скарги до Компанії із пропозицією надати відповідь на питання НКП та запит додаткової
інформації, а також інформації щодо можливих шляхів
вирішення скарги.
Вивчення інформації: чи це стосується одного чи
кількох Керівних принципів; чи порушене питання
суттєве й обґрунтоване; чи є якісь інші фактори, які
слід враховувати, наприклад такі, як (але не обмежуючись ними): чи було застосовано законодавство та
процедури, зокрема рішення суду; як такі проблеми
розглядали чи розглядають в інших вітчизняних або
міжнародних практиках; чи буде розгляд цієї скарги
сприяти цілям та ефективності Керівних принципів.
Консультації з іншими НКП з питань: отримання рекомендацій, залучення інших НКП, передання скарги іншому НКП, робота із залученими експертами.
Відмова у прийнятті скарги із заявою на веб-сайті.
10 днів – строк для коментарів Сторін щодо проекту
рішення початкової оцінки. Скаргу може бути відхилено, якщо питання виходять за межі Керівних
принципів.

•
*строк розгляду скарги може бути продовжено у зв’язку з обставинами, що не
залежать від НКП. У такому разі НКП має
повідомити Сторони з поясненням причин
та встановити нові строки.

•
•

2

ЕТАП

6 місяців

Прийняття скарги
Прийняття скарги не означає,
що Керівні принципи було
порушено.
Проведення добровільної
медіації або експертизи. НКП
письмово підсумовує події, що
відбуваються під час медіації. Цей письмовий протокол
може бути опубліковано як частину Висновку.
Три основні етапи
процесу медіації:
зустріч з обома Сторонами
окремо для підготовки
процесу медіації
та роз’яснень;
спільна зустріч
зі Сторонами;
укладання угоди
або резюме
для оприлюднення.

•
•
•

3

3 місяці

Розробка та публікація Висновку
на веб-сайті НКП
Висновок – це рішення НКП щодо стану розгляду конкретного випадку, що містить: відомості про посилання
на ті розділи/пункти Керівних принципів, які, як стверджують, були порушені; деталі про залучені Сторони;
резюме процесу, який виконував НКП; результати
будь-якого посередництва/медіації; результати експертизи (якщо такі є), яка включає обґрунтування кожного
висновку; якщо це доцільно, НКП може надавати рекомендації Компанії щодо відповідності її поведінки Керівним принципам; домовленості щодо дати, з якої обидві
Сторони мають представити НКП оновлену інформацію
про стан виконання будь-яких рекомендацій; приклади
ефективної практики інших суб’єктів господарювання відповідно до Керівних принципів; параграф, який
стисло описує право Сторін вимагати перегляду скарги,
якщо вони не задоволені; рекомендації для Компанії
(строки інформування про їх виконання).
10 днів
надсилання Висновку для коментарів Сторін.
10 днів
запит на перегляд скарги після дати, коли Висновок
скеровано Сторонам.

20 I
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Питання
і відповіді:

1

2

Що робити, якщо
є паралельний
судовий процес?

Якщо Сторона,
що подає скаргу,
не задоволена
тим, як НКП
розглянув
подану скаргу?

Під час подання скарги Сторона, яка подає скаргу, має
заявити про те, що триває паралельний судовий процес.
НКП може розглядати скаргу
паралельно із судовим провадженням. Але, коли це необхідно й у деяких випадках,
НКП може скасувати розгляд
скарги, до цього впевнившись, що Сторони розглянули можливості медіації. НКП
запитує оновлення інформації кожні шість місяців, якщо
розгляд скарги було тимчасово припинено. Детальніше
вказано в документі «Підхід
НКП до випадків, коли є паралельні процеси».

3
Сторона може надіслати запит на
електронну пошту на перегляд скарги.
Причини перегляду – порушення НКП
процедури (процесуальні помилки)
розгляду скарги. Детальніше вказано
в документі «Розгляд скарг на дії НКП».
Протягом
10 днів

Протягом
10 днів
75 днів

Етап 1

Після отримання відмови
у прийнятті скарги до розгляду

Етап 3

Після отримання Висновку
із зазначенням положень,
які мають бути переглянуті,
і причини перегляду. В такому
разі Висновок не публікують
до завершення перегляду
й формують Експертну комісію
(3 особи) з членів Міжвідомчої
робочої групи

Після
подання
запиту

Надати додаткове обґрунтування електронною поштою
Розгляд запиту.
Публікація рекомендацій
Експертної комісії

Як НКП може розглядати
скарги з конкретних
екологічних або соціальних
питань, якщо його
працівники не експерти?
НКП за поданням Міжвідомчої робочої групи формує перелік експертів для включення до Експертної
ради. Критерії відбору експертів:
експертність у сферах застосування Керівних принципів, відсутність
конфлікту інтересів, репутація і незалежність. Відповідно до тематики
скарги, може бути запрошено експертів, зі збереженням конфіденційності, задля ухвалення обґрунтованого рішення щодо кожного
конкретного випадку. Детальніше
вказано в документі «Про Експертну
раду».
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Розділ 1 Керівних принципів ОЕСР
для багатонаціональних
підприємств
«Інформація та просування»
містить такі положення:
«Національний контактний пункт має:
1. Популяризувати Керівні принципи, робити їх
відомими та доступними за допомогою відповідних засобів, у тому числі через інформацію
онлайн та національні мови. Потенційні інвестори (внутрішні та зовнішні) повинні бути поінформовані щодо Керівних правил.

Активності
НАЦІОНАЛЬНОГО
КОНТАКТНОГО ПУНКТУ

2. Підвищити обізнаність з Керівними принципами та процедурами їх впровадження, у тому
числі шляхом співпраці, у відповідних випадках,
з бізнес-спільнотою, організаціями працівників,
іншими неурядовими організаціями та зацікавленою громадськістю.
3. Надавати відповіді на запити щодо Керівних
принципів».
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Тренінги
з розвитку
потенціалу
Національного
контактного
пункту
27 липня 2017
Київ
Зустріч
зі стейкхолдерами

Результати роботи груп пізніше лягли в основу багатьох документів, які розробив Національний контактний пункт:

1. Оцінка ефективності Національного контак-

Центр «Розвиток КСВ» у партнерстві з Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України провів зустріч зі стейкхолдерами щодо впровадження Україною
Керівництва ОЕСР для багатонаціональних підприємств. Інформаційним партнером зустрічі виступила Американська торгова палата.
Під час зустрічі Андрій Демчук, директор департаменту залучення інвестицій
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі, розказав про передумови
приєднання України до Декларації
ОЕСР «Про міжнародні інвестиції та
багатонаціональні підприємства» для
інвесторів і Керівництва ОЕСР для багатонаціональних підприємств.
Тетяна Лисиця, заступниця директора
департаменту залучення інвестицій,
повідомила про те, що Україна має зробити після приєднання до Керівництва
ОЕСР, а саме:
• провести внутрішні процедури і ратифікацію приєднання;
• розробити Положення про Національний контактний пункт;
• сформувати Робочу групу й Консультативну раду для НКП.

Марина Саприкіна, голова правління
Центру «Розвиток КСВ», представила
результати ознайомчої поїздки до Парижа, де відбувалася зустріч із представниками національних контактних
пунктів різних країн. Також Марина
представила найкращі світові практики.
У рамках заходу учасники – представники компаній, неурядових
організацій, університетів – спільно
працювали в групах над основними
питаннями заходу, а саме: просування Керівних принципів для багатонаціональних підприємств ОЕСР;
оцінка ефективності Національного
контактного пункту (НКП); веб-сайт
для НКП, анкета обізнаності щодо
Керівних принципів для багатонаціональних підприємств ОЕСР і робота
робочої групи при НКП.

тного пункту.
Учасники запропонували розділити оцінку
ефективності на дві складові: кількісні і якісні
показники. Також було запропоновано додаткові індикатори, а саме: кількість скарг за рік
(прийнято/відхилено/розглянуто/рішення),
теми скарг, кількість організацій, охоплених
інформаційною кампанією, звітування про
фінансування, підвищення обізнаності (опитування), щоквартальний і річний звіти.

4. Створення веб-сайту, який має містити такі

блоки: загальна інформація (завдання та
функції, організаційна структура), інформація
про Керівні принципи, а саме: загальний огляд, повний текст, чек-ліст для компанії, нормативно-правова база, заходи та процедури
подання скарг (кваліфікаційні вимоги, зразки
документів), процедура розгляду скарги, рекомендації компаніям та контакти.

5. Учасники запропонували і своє бачення складу Робочої групи, а саме включення представників уряду, бізнес-організацій та громадськості. Учасники відзначили важливість
підготовки Положення про Робочу групу.

2. Просування Керівних принципів для багато-

національних підприємств ОЕСР: семінари,
круглі столи, дискусійні клуби, конференції,
можливість долучитися як доповідач на всіх
рівнях; робота з бізнес-асоціаціями, профспілками, НУО, університетами.
Учасники наголосили, що важливо звернути
увагу на систему заохочення на національному
рівні та просування діяльності НКП у соціальних мережах, а також на включення планів
НКП до програми дій уряду (підготовка проектів). Також учасники відзначили доцільність
вивчення досвіду (практик) НКП інших країн.

3. Проведення дослідження щодо обізнаності

з Керівними принципами ОЕСР.
Метою такого дослідження має стати визначення рівня обізнаності серед представників
бізнесу та інших стейкхолдерів. Основна тема
анкети: рівень знань про Керівні принципи і їх
реалізацію, знання про НКП й очікувані дії від
НКП та компанії.

Організація зустрічі зі стейкхолдерами стала можливою
завдяки підтримці Посольства Нідерландів в Україні
в рамках проекту «Розбудова спроможності Національного контактного пункту».
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Семінар
з розбудови
потенціалу НКП

У партнерстві з ОЕСР було проведено семінар з розбудови потенціалу НКП.
У семінарі взяли участь представники:
Міністерства економічного розвитку і торгівлі;
Міністерства соціальної політики;
Міністерства аграрної політики;
Міністерства енергетики;
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;
Європейської бізнес-асоціації;
Центру «Розвиток КСВ».

•
•
•
•
•
•
•

У рамках зустрічі було обговорено поточний стан справ у НКП, особливості
роботи зі скаргами та конкретні випадки. А також різноманітні активності
й подальші плани, питання юридичного погодження НКП та юридичного визначення двох термінів: «соціальна відповідальність бізнесу» і «відповідальна бізнес-поведінка».

4 вересня 2018
Київ
Семінар з медіації
для членів
міжвідомчої
робочої групи
та нкп

Медіація є основним інструментом роботи Національного контактного пункту.
Саме тому було вирішено провести семінар для посилення спроможності НКП
у проведенні медіації. Тренерами виступили представники Українського центру медіації, яких було обрано на основі проведеного тендера.
Участь у тренінгу взяли представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства соціальної політики, Міністерства енергетики та вугільної
промисловості, Центру «Розвиток КСВ», Американської торгової палати і Європейської бізнес-асоціації. У рамках тренінгу розглянули такі питання: визначення
медіації; принципи й етапи медіації; функції медіатора; робота зі змістом конфлікту; структура конфлікту; ефективна поведінка й комунікація під час конфлікту;
техніки активного слухання; індикатори успішної медіації і медіабельність кейсу.
Також було розглянуто окремі кейси й визначено ключові моменти роботи
НКП, коли можна застосовувати медіацію. За результатами семінару, учасники відзначили розширення розуміння медіації, висунули нові ідеї щодо того,
як поліпшити роботу НКП та свою основну діяльність.

Організація зустрічі стала можливою завдяки підтримці Посольства Нідерландів в Україні в рамках проекту «Розбудова спроможності Національного контактного пункту».

Організація семінару зі стейкхолдерами стала можливою завдяки підтримці Посольства
Нідерландів в Україні в рамках проекту «Розбудова спроможності Національного контактного пункту».
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СЕМІнАРИ
ТА ТРЕнІнГИ
З ПИТАнь
ВІДПоВІДАльноЇ
БІЗнЕСПоВЕДІнКИ

Протягом 2017–2018 років
Національний контактний пункт
і Центр «Розвиток КСВ» за підтримки
Посольства Норвегії в Україні та
Посольства Нідерландів в Україні
провели кілька семінарів і тренінгів
з питань відповідальної бізнесповедінки, Керівних принципів
ОЕСР, діалогу зі стейкхолдерами
та інтеграції дью-дилідженс
у діяльність компанії.
Основними учасниками семінарів
і тренінгів були представники
громадських об’єднань, профспілок,
державних органів влади, компаній
та університетів.

ПРЕДСТАВлЕння
нКП В ІнШИх
ЗАхоДАх

2017
30 вересня, м. Київ,
зустріч із представниками
посольств (чотири посольства)

5 вересня, м. Львів,
20 учасників

• 17 травня 2018 року, Київ

• 5 вересня 2018 року

• 12 квітня 2018 року, Київ

• 26 вересня 2018 року, Харків

представлення НКП у рамках
Тижня ділової доброчесності
(20 учасників)
презентація НКП у рамках конференції «Бізнес, що змінює країну» (100 учасників)

презентація діяльності НКП у
рамках семінару з питань бізнесу
і прав людини (5 учасників)
презентація НКП у рамках панельної дискусії «Бізнес і права
людини: імплементація Україною
Керівних принципів ООН»
(70 учасників)

2018
7 червня, м. Львів,
20 учасників

24 липня, м. Київ,
семінар із представниками
Американської торгової
палати,
25 учасників

4 вересня, м. Івано-Франківськ,
25 учасників
18 вересня, м. Одеса,
25 учасників

25 вересня, м. Харків,
15 учасників

12 вересня, м. Дніпро,
23 учасники
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Форуми
відповідальної
бізнесповедінки
13 жовтня 2017

Перший Форум
відповідальної
бізнес-поведінки

Основними учасниками форуму стали: представники бізнесу, бізнес-асоціацій, посольств, профспілок, наукових кіл та неурядових організацій. Мета
форуму – поширення інформації про Керівні принципи та започаткування
відкритої платформи для спілкування зі стейкхолдерами.
Михайло Тітарчук, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України,
розпочав захід вітальним словом і розказав про приєднання України до Інвестиційного комітету ОЕСР та зобов’язання щодо дотримання Керівних принципів
ОЕСР для багатонаціональних компаній з відповідальної бізнес-поведінки, а також зазначив про важливість створення державою умов для ведення ефективного бізнесу. «Своєю чергою, українські компанії повинні вести відповідальний
бізнес та створювати ті умови, які б дозволяли фахівцям залишатися працювати
саме в Україні», – сказав Михайло Тітарчук.
Марина Саприкіна, голова правління Центру «Розвиток КСВ», розповіла, що
цей форум орієнтований на відкритість, залучення та діалог зі стейкхолдерами,
і наголосила, що учасники заходу вперше почують звіт, який буде презентовано
перед Інвестиційним комітетом ОЕСР у жовтні цього року в Парижі.
Керівник Національного контактного пункту Андрій Демчук розказав про
сучасний стан інвестицій в Україні та проблеми, які гальмують співпрацю з
іноземними інвесторами, і наголосив, що в Україні вже створено Офіс із залучення та підтримки інвестицій, який буде чітко моніторити ситуацію і вносити свої рекомендації щодо розв’язання проблем бізнесу.
Катрін Дове, координаторка Національного контактного пункту відділу
відповідальної бізнес-поведінки з ОЕСР, розповіла про Керівні принципи
ОЕСР, відповідальну ділову поведінку та Рекомендації ОЕСР для транснаціональних підприємств і підкреслила важливість Національного контактного
пункту. «Всі уряди, що дотримуються інвестиційної декларації ОЕСР, повинні
створити Національний контактний пункт, який буде доступним, прозорим та
відповідальним», – зазначила Катрін Дове.
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Тетяна Лисиця, заступниця директора
департаменту залучення інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, розказала про те, що Україна має
зробити тепер щодо Керівництва ОЕСР,
а саме:

•
•
•

створення інформаційної платформи
Національного контактного пункту;
формування Робочої групи й Консультативної ради для НКП;
проведення семінарів і круглих столів у
різних регіонах для доведення Керівних
принципів на всіх рівнях.

На сесії «Бізнес-лідерство: чому відповідальна бізнес-поведінка має
значення» свої звіти представили такі спікери: Вікторія Фокіна, SKF;
Світлана Мозгова, Астарта-Київ; Альона Тимофієва, Carlsberg; Вікторія Брайченко, Нафтогаз.
На завершення спікери відповідали на запитання учасників форуму,
ділилися думками щодо скарг до компаній і спільно дійшли висновку, що відповідальна поведінка бізнесу – це комплаєнс, успіх, лідерство та виконання своїх зобов’язань.

Організація форуму стала можливою завдяки підтримки Посольства Нідерландів в Україні в рамках проекту «Розбудова спроможності Національного контактного пункту».
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Другий Форум
відповідальної
бізнес-поведінки

Організаторами заходу виступили Центр «Розвиток КСВ» спільно з Національним контактним пунктом при Мінекономрозвитку України за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Представники Мінекономрозвитку, українських і міжнародних компаній ділилися думками про
ключові засади успішної роботи сучасного українського підприємства.
Форум розпочався доповідями представників Мінекономрозвитку про допомогу Керівних принципів ОЕСР у побудові соціальної відповідальності бізнесу
і про роботу національних контактних пунктів (НКП). Так, основою роботи компанії мають стати розробка стратегії сталого розвитку, звітування, врахування
прав людини, турбота про довкілля та споживачів, належне корпоративне
управління, робота з трудовим колективом. При цьому кожна організація, яка
помітила порушення Керівних принципів міжнародної організації, може подати скаргу до НКП та скористатися допомогою експертів у вирішенні проблемного питання.
А Центр «Розвиток КСВ» представив результати досліджень «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні» й «Індекс прозорості компаній в Україні – 2018».

Отже, 83% компаній впроваджують
політику КСВ, проте лише половина
з них має чітку стратегію. При цьому інформацію про свою соціально
відповідальну діяльність висвітлюють тільки 21,7% українських
компаній. Топ-10 найбільш прозорих вітчизняних компаній, згідно
з Індексом прозорості 2017 року,
розкривають її на 62,3%. Показник
розміщення нефінансових звітів також надзвичайно низький – 16 зі 100
компаній розміщують цю інформацію на своєму сайті.

Учасники форуму активно обговорювали проблеми відповідальної поведінки
бізнесу на панельній дискусії за участі
керівниці Офісу розвитку експорту, заступника директора ЄБА, представників
Американської торгової палати й департаментів економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку.
Не менш цікаво минув семінар щодо
врегулювання спорів шляхом медіації
як ефективного інструменту діяльності
національних контактних пунктів, де працівники НКП ділилися досвідом та відповідали на запитання учасників заходу.

«Другий Форум відповідального бізнесу продемонстрував інтерес до теми соціальної відповідальності. Важливо, що й сама соціальна
відповідальність змінюється, вона стає щораз
більш інтегрованою в діяльність компаній.
Важливим став і той факт, що за рік спільними зусиллями з Національним контактним пунктом ми з нуля на 15% підвищили
обізнаність про Керівні принципи ОЕСР для
багатонаціональних компаній і на 8% про
Національний контактний пункт. Тому такі
форуми важливі, оскільки на їхніх майданчиках урядові структури, бізнес і громадські
організації вибудовують довіру».
Марина Саприкіна, керівниця Центру «Розвиток КСВ», член Міжвідомчої робочої групи при НКП

Організація форуму стала можливою завдяки підтримки Посольства Нідерландів в Україні в рамках проекту
«Розбудова спроможності Національного контактного пункту».
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публІкаЦІї
ВІДПОВІДАЛЬНА
ПОВЕДІНКА БІЗНЕСУ:
РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ «РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (КСВ)
В УКРАЇНІ 2010–2018»

17 листопада, Київ

Попередньо у 2017 році було проведено опитування серед
50 компаній та 50 інших зацікавлених осіб в Україні для вимірювання обізнаності щодо Керівництва. Отримані результати
свідчили про низьку обізнаність – нуль, і, як наслідок, створено
три основні показники ефективності для НКП до 2020 року.

Центр «Розвиток КСВ» за фінансової
підтримки Посольства Королівства
Норвегії в Україні розробив публікацію
«ВІДПОВІДАЛЬНА ПОВЕДІНКА БІЗНЕСУ: РЕКОМЕНДАЦІЇ». Рекомендації для
відповідальної поведінки бізнесу ґрунтуються на Керівних принципах ОЕСР
для багатонаціональних компаній. Передбачається, що компанії будуть дотримуватися їх у своїй бізнес-діяльності.
У цій публікації Керівні принципи
були перекладені на мову, зручну для
бізнесу, і викладені у формі коротких
тверджень для самооцінки організацій.
Представники компаній, як іноземних,
так і українських, можуть перевірити
свої компанії та запропонувати зміни
до політик і практик організації з метою
поліпшення своєї діяльності.
Публікація буде корисною для представників компаній, університетів, експертів з розвитку бізнесу.

В рамках дослідження
опитано 400
респондентів.

У 2018 році було вирішено провести дослідження знову,
але репрезентативно. Це – третє дослідження в Україні
(попередні були у 2005 та 2010 роках). Дослідження спрямоване на виявлення основних тенденцій, бар’єрів і перспектив
розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні.

Основні висновки дослідження:
• 83% українських компаній впроваджують КСВ.
• Тільки в половини цих компаній є стратегія (політика)
КСВ, і вдвічі менша частка має бюджет на виконання
програм/заходів КСВ.
• Лише у третини компаній, які впроваджують політику
КСВ, бюджет на соціальну відповідальність протягом
останніх трьох років зріс.
• Стимулом реалізації політики КСВ є моральні міркування. Інші чинники: поліпшення репутації компанії
та лояльності персоналу.
• Головна причина невпровадження КСВ – брак фінансів.
• Уперше український бізнес перестав ототожнювати
соціальну відповідальність і благодійність. КСВ для
компаній сьогодні – це політика розвитку й поліпшення
умов персоналу, інвестиції в розвиток регіону та захист
і підтримка споживачів (у 2010 році представники українських компаній асоціювали КСВ з благодійністю).

• Рівень обізнаності українських компаній з Керівними принципами ОЕСР для багатонаціональних компаній та діяльністю Національного
контактного пункту (НКП) при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України зріс з 0%
тільки на 15,5% і 8% відповідно.
• Готовність співпрацювати з НКП у разі, коли на
компанію будуть скаржитися, достатньо висока – 75% компаній заявили про таку готовність
до співпраці.
• Головні стимули впровадження КСВ: розробка
нормативно-правової бази, введення пільгового
оподаткування, зменшення адміністративного
тиску місцевих органів влади, пропозиції місцевої
влади щодо програм соціального розвитку регіону.
Партнери дослідження – Посольство Нідерландів в Україні та компанії Syngenta, МСЛ і ДТЕК.

ІНДЕКС ПРОЗОРОСТІ Й ПОРІВНЯННЯ
МІЖНАРОДНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ
КОМПАНІЙ
Центр «Розвиток КСВ» також порівняв інформацію,
розміщену на сайтах, щодо українських і міжнародних
компаній. Оцінювання показало, що здебільшого на корпоративних сайтах трапляється інформація про практику
трудових відносин, розвиток і підтримку громад та охорону довкілля. Найменше висвітлюють питання винагороди керівництва, програми впровадження КСВ в ланцюг постачання та політику відповідального маркетингу.
Як і в попередні роки, українські компанії переважно не
висвітлюють результатів своєї діяльності в галузі КСВ.
Аналіз рівня висвітлення КСВ засвідчив, що міжнародні
компанії мають вищий рівень розкриття інформації щодо
КСВ. На їхніх сайтах більш ніж удвічі частіше, ніж на сайтах національних компаній, висвітлюють питання прав
людини, програм і політик впровадження КСВ в ланцюг
постачання, а також стратегії і цілі КСВ. Державні компанії частіше, ніж приватні, висвітлюють антикорупційну
політику (прийняття й оприлюднення антикорупційної
політики є вимогою законодавства). Натомість приватні
компанії частіше розкривають питання розвитку і підтримки громад та охорони довкілля. Секторальний аналіз рівня висвітлення КСВ на сайтах компаній засвідчив,
що вищий рівень прозорості мають агропідприємства,
компанії енергетики й металургії. Найнижчий рівень
прозорості в компаній добувної сфери.
Підготовка публікацій
стала можливою завдяки
підтримці Посольства
Нідерландів в Україні
в рамках проекту «Розбудова
спроможності Національного
контактного пункту».
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Міжнародні
візити
18 жовтня 2017
Лондон

Марина Саприкіна,
член Міжвідомчої робочої групи, зустрілася
з представниками
НКП Великобританії,
у рамках зустрічі сторони обмінялися досвідом роботи, поговорили про структуру
НКП та механізм ухвалення рішень в НКП.

26–28 червня 2017
Париж

29–30 червня 2017
Париж

Нарада Мережі
Національних контактних пунктів

Глобальний форум з відповідального
ведення бізнесу Організації з
економічного співробітництва ТА розвитку

Під час наради Мережі національних
контактних пунктів (далі – Нарада)
відбувся обмін інформацією щодо
останніх змін у структурах національних контактних пунктів (далі – НКП).
Мережа національних контактних
пунктів щиро привітала українську
делегацію, яка вперше стала учасницею такої Наради після приєднання
України до Керівних принципів ОЕСР
для багатонаціональних компаній.
Українську делегацію представляли
такі учасники: Андрій Демчук, голова
НКП, керівник департаменту залучення інвестицій, Марина Купчук,
секретар НКП, заступник начальника
відділу формування інвестиційної
політики департаменту залучення
інвестицій, Марина Саприкіна, керівниця Центру «Розвиток КСВ», член
Міжвідомчої робочої групи.

У рамках Наради відбулася сесія для
представників НКП, які нещодавно
розпочали свою роботу. На сесії було
презентовано й надано інформацію
щодо загальних принципів роботи
НКП, завдання та мети їх діяльності, наведено приклади розгляду
специфічних випадків тощо. Під час
засідання кожен з учасників надав
коротку інформацію про структуру та
діяльність НКП своєї країни, учасники
обмінялися ідеями та міркуваннями
щодо поточних питань роботи НКП.
Участь у цьому засіданні була надзвичайно корисною та важливою для
представників НКП України, оскільки
це дало їм більш чітке розуміння процесу діяльності НКП, взаємодії між
різними НКП та між НКП і Секретаріатом ОЕСР, вони дізналися детальнішу
інформацію про терміни й переконалися в необхідності подальшої участі в
таких засіданнях, звітуванні тощо.

Участь у Нараді української делегації стала можливою завдяки підтримці Посольства
Нідерландів в Україні в рамках проекту «Розбудова спроможності Національного
контактного пункту».

У рамках п’ятого Глобального форуму з відповідального
ведення бізнесу було обговорено роботу національних
контактних пунктів (НКП).
П’ятий Глобальний форум
ОЕСР з відповідального
ведення бізнесу зібрав
учасників – представників
уряду, компаній, профспілок та громадянського суспільства, щоб обговорити
відповідальні ланцюжки
постачання та проведення
процедури дью дилідженс
(належної сумлінності);
розвиток відповідальних

інституційних інвестицій;
роль національних контактних пунктів у новому глобальному контексті; уроки
кліматичних змін; відповідальне ведення бізнесу на
державних підприємствах;
актуалізацію відповідальної бізнес-поведінки в
компаніях; відповідальне
працевлаштування працівників-мігрантів; порівняння
процедури дью дилідженс у
питаннях протидії корупції
та прав людини; сприяння
досягненню Цілей сталого
розвитку через відповідальну бізнес-поведінку; інструменти для сприяння відповідальному фінансуванню.

Українську делегацію представляли такі учасники:
Андрій Демчук, голова НКП,
керівник департаменту залучення інвестицій, Марина
Купчук, секретар НКП, заступник начальника відділу
формування інвестиційної
політики департаменту залучення інвестицій, Марина
Саприкіна, керівниця Центру
«Розвиток КСВ», член Міжвідомчої робочої групи.
Цей форум допоміг українській делегації зрозуміти
глобальний контекст, у якому мають працювати національні контактні пункти
різних країн.

Участь української делегації у форумі стала можливою завдяки підтримці Посольства Нідерландів в
Україні в рамках проекту «Розбудова спроможності Національного контактного пункту».
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У рамках семінару було представлено систему національних
контактних пунктів (далі – НКП),
розглянуто основні складові
процедури розгляду НКП специфічних випадків, зокрема:
підготовка скарги та основні
елементи успішної скарги, початкова оцінка скарги, координація
роботи НКП країни-господаря;
балансування прозорості та конфіденційності під час розгляду
скарг; елементи успішного посередництва, а також привернуто
увагу до важливості посилення
взаємодії між НКП і НГО в країнах-учасницях.
Від українського НКП участь у
семінарі брали: Марина Купчук,
секретар НКП, заступник на-

28–29 травня 2018
Утрехт, Нідерланди

18–19 червня 2018
Париж, Франція

Семінар «Ефективне використання Керівних
принципів ОЕСР Національними
контактними пунктами (НКП).
Розвиток потенціалу і взаємодія для Північного,
Балтійського й українського
громадянського суспільства та НКП»

Нарада Мережі
Національних контактних пунктів

чальника відділу формування
інвестиційної політики департаменту залучення інвестицій,
а також члени Міжвідомчої
робочої групи: Андрій Ремізов,
головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва управління підприємництва департаменту розвитку підприємництва та
регуляторної політики, і Марина
Саприкіна, голова правління
Центру «Розвиток КСВ».
Завдяки участі в семінарі
українська делегація краще
зрозуміла складові розгляду
специфічних випадків, необхідність посилення довіри між
НКП і професійними спілками/
громадськими організаціями та
проведення активнішої роботи

щодо популяризації Керівних
принципів ОЕСР. Також з’явилось розуміння щодо впливу на
компанії-порушників у разі визнання порушення НКП, а саме:
репутаційний, інвестиційний
для компанії та іміджевий для
країни, де розташовано головний офіс компанії-порушника.
Під час семінару було налагоджено контакти з представниками неурядових організацій та
НКП Фінляндії, Індії, Німеччини,
Литви, Латвії, Естонії.
Участь у семінарі стала можливою
завдяки підтримці Посольства Нідерландів в Україні в рамках проекту
«Розбудова спроможності Національного контактного пункту».

Під час наради Мережі національних контактних пунктів (надалі – Нарада) відбувся обмін інформацією
щодо останніх змін у структурах
національних контактних пунктів
(далі – НКП), які сталися з часу
останнього засідання 5 грудня
2017 року, а також було представлено оновлену інформацію щодо розгляду специфічних випадків стосовно порушення Керівних принципів
ОЕСР. Представники України також
надали інформацію про останні
зміни в структурі НКП, а також про
заходи, які здійснив НКП України,
зокрема про створення Міжвідомчої
робочої групи щодо забезпечення
функціонування Національного контактного пункту з питань сприяння
наданню Рекомендацій (Керівних
принципів) для багатонаціональних
підприємств у рамках Декларації
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про

міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства (затверджено наказом Мінекономрозвитку
від 28.02.2018 № 283), проведення
навчальних семінарів, участь представників НКП у практичних семінарах з питань роботи НКП тощо.
На Нараді було представлено нові
інструменти, призначені для підтримки НКП у їхній роботі, включно
з оновленим посібником «Настанови ОЕСР з проведення дью
дилідженс для відповідальної бізнес-поведінки» та останніми розробками ОЕСР, спрямованими на
підвищення рівня поінформованості
про Керівні принципи ОЕСР серед
широкої аудиторії. Учасники засідання взяли участь в обговоренні
зазначених документів, а також надали свої коментарі та зауваження.
Українську делегацію представляли такі учасники: Андрій Демчук,

голова НКП, керівник департаменту залучення інвестицій, Марина
Купчук, секретар НКП, заступник
начальника відділу формування
інвестиційної політики департаменту залучення інвестицій, Марина Саприкіна, керівниця Центру
«Розвиток КСВ», член Міжвідомчої
робочої групи.
На окремій сесії з моніторингу та
оцінки представниця української
Міжвідомчої групи Марина Саприкіна презентувала напрацювання
НКП, дослідження щодо обізнаності
про НКП та елементи моніторингу
діяльності НКП через запровадження ключових показників ефективності.
Участь у семінарі двох осіб стала можливою завдяки підтримці Посольства
Нідерландів в Україні в рамках проекту
«Розбудова спроможності Національного контактного пункту».
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20–21 червня 2018
Париж, Франція
Глобальний форум з відповідального
ведення бізнесу Організації з економічного
співробітництва та розвитку

У рамках шостого Глобального форуму з відповідального ведення бізнесу було обговорено щойно
розроблені Керівні настанови ОЕСР з проведення
процедури дью дилідженс та роботу національних
контактних пунктів (НКП).
Керівні настанови з проведення процедури дью
дилідженс – новий документ ОЕСР, який було
представлено на початку форуму. Як зазначено,
ці настанови покликані «перекласти» викладені
принципи ОЕСР для транснаціональних компаній
у формат конкретних заходів, яких мають вжити
компанії. Ці настанови відрізняються від попередніх подібних документів, по-перше, тим, що
охоплюють усі галузі економіки, а по-друге, це
перший документ щодо проведення процедури
дью дилідженс, який підтримали урядові органи.
В основі цього документа – ідея обмеження побічних ефектів бізнесу.
Українську делегацію представляли такі учасники: Андрій Демчук, голова НКП, керівник департаменту залучення інвестицій, Марина Купчук,
секретар НКП, заступник начальника відділу

формування інвестиційної політики департаменту
залучення інвестицій, Марина Саприкіна, керівниця Центру «Розвиток КСВ», член Міжвідомчої
робочої групи, Олена Степанова, менеджер з питань стратегічного розвитку (правова політика)
Американської торгової палати, член Міжвідомчої
робочої групи.
Фокусом роботи національних контактних пунктів
під час Форуму стали:

•
•

•

Роль НКП у захисті прав людини.
Застосування НКП інструменту медіації у вирішенні справ, а також у просуванні соціального
діалогу, і складнощі, які виникають, зокрема:
яким чином схилити сторони до діалогу; яким
чином пояснити сторонам роль Керівних принципів, чи є вони обов’язковими для виконання.
Співпраця НКП та національних установ з прав
людини. Зокрема, у Марокко представник національної установи з прав людини є членом
НКП. Рішення про його залучення було прийняте з огляду на те, що представники НКП були
більше спрямовані на бізнес-питання і не мали
достатніх компетенцій у питаннях прав людини.
Залучення представника національного інституту

з прав людини сприяло більш якісному розгляду справ.
Забезпечення прозорості всього ланцюга
постачання, в тому числі й у дотриманні
Керівних принципів ОЕСР на всіх етапах
виробництва. Зокрема, йшлося про те, що
розкриття ланцюга постачання часто входить у конфлікт із комерційною складовою
та вимогами зберігати комерційну таємницю від конкурентів. Наразі найактивніше
розкриття ланцюгів постачання відбувається у текстильній, харчовій промисловості та електроніці. Як зазначили учасники дискусії, нерідко ключовою в розкритті
ланцюга постачання виявляється позиція
найвищого керівництва компанії.
Кліматичні зміни та важливість позиції
керівництва. Обговорювали випадок, коли
компанія покинула галузеве об’єднання
через розбіжність позиції з питання запобігання кліматичним змінам, причому
рішення про вихід було ухвалене на рівні
резолюції власників акцій.
Під час участі в заходах у рамках Глобального форуму з відповідального ведення бізнесу
проведено короткі зустрічі з представниками
інших НКП щодо подальшої співпраці та обміну досвідом з питань роботи НКП.

•

•

Участь у семінарі трьох осіб стала можливою завдяки підтримці Посольства Нідерландів в Україні
в рамках проекту «Розбудова спроможності Національного контактного пункту».

9 жовтня 2018
м. Гаага, Нідерланди
Навчальний семінар
для національних
контактних пунктів
«Найкращі практики
у просуванні
відповідального ведення
бізнесу та Керівних
принципів ОЕСР»
У навчальному семінарі брали участь представники різних НКП, які протягом заходу обмінювалися досвідом
і обговорювали питання, пов’язані з діяльністю НКП.
Представники голландського, німецького, українського та угорського НКП поділилися позитивним досвідом
роботи в напрямі просування, підвищення обізнаності й
вимірювання обізнаності з Керівними принципами ОЕСР
щодо відповідального ведення бізнесу, різними підходами у своїй діяльності та досягнутими результатами.
На запрошення голландського НКП українська делегація у складі Марини Купчук, секретаря НКП, заступника
начальника відділу формування інвестиційної політики
департаменту залучення інвестицій, та Марини Саприкіної, керівниці Центру «Розвиток КСВ», члена Міжвідомчої робочої групи, взяла участь у навчальному семінарі
для національних контактних пунктів, де презентувала
свій досвід моніторингу й оцінки діяльності.
Участь у семінарі стала можливою завдяки підтримці Посольства Нідерландів в Україні в рамках проекту «Розбудова спроможності Національного контактного пункту».
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10 жовтня 2018
м. Гаага, Нідерланди
Конференція для зацікавлених сторін
«Покращення відповідального ведення
бізнесу за допомогою ефективних НКП»

Під час конференції було презентовано кілька
прикладів конкретних специфічних випадків, які
мали позитивне вирішення, розглянуто питання
позитивних ефектів від роботи НКП та важливості
інформування про діяльність НКП. А також проведено інтерактивне опитування аудиторії, зокрема, з
таких питань: що робить НКП успішним та ефективним, які ресурси важливі для ефективнішої роботи
НКП, як сприяти діалогу між зацікавленими сторонами, що є корисним для підприємств і профспілок.
У рамках сесії для НКП, що ще не мають досвіду
розгляду специфічних випадків, у якій брали
участь і представники українського НКП, розглядали такі питання:
як переконати зацікавлені сторони в необхідності подання скарги, оскільки такий крок
сприяє впровадженню відповідального ведення бізнесу;
як зробити НКП більш публічним;
перші кроки в процедурі розгляду скарги,
зміцнення довіри, забезпечення конфіденційності.

•
•
•

Під час цієї сесії також відбувся обмін досвідом
щодо структури та діяльності різних НКП та
отримано рекомендації від представника секретаріату ОЕСР щодо подальших дій у напрямі
підвищення ефективності НКП.
Отримані інформаційні матеріали та досвід,
набутий під час участі в навчальному семінарі,
будуть використані в подальшій роботі НКП
України щодо просування Керівних принципів
ОЕСР і розгляду специфічних випадків стосовно
порушення Керівних принципів ОЕСР.
Участь у семінарі стала можливою завдяки підтримці
Посольства Нідерландів в Україні в рамках проекту
«Розбудова спроможності Національного контактного пункту».

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) – міжнародна організація, що об’єднує 34 розвинуті країни світу. ОЕСР здійснює пошук даних та аналіз,
що допомагає урядам сформувати політику, яка буде реалізовуватися національними інституціями або в рамках
міжнародних домовленостей.
Керівні принципи для багатонаціональних підприємств
ОЕСР – урегульовані вимоги у сфері ведення відповідального бізнесу, що стосуються підприємств, діяльність
яких виходить за межі однієї країни, і є переліком принципів та стандартів у різних сферах: від прав людини,
безпеки праці, доступу до інформації до оподаткування
й охорони навколишнього середовища. Керівні принципи є частиною Декларації ОЕСР «Про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства» і стосуються
суб’єктів господарювання, що здійснюють інвестиційну
діяльність за межами України; експортерів; імпортерів;
постачальників і субпідрядників; суб’єктів господарювання, що ведуть ліцензовану діяльність або здійснюють діяльність у рамках франшизи, та суб’єктів господарювання, що надають франшизу.
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Національний контактний пункт створюють країни, що підписали Керівні принципи для багатонаціональних компаній, з метою поширення та забезпечення
дотримання керівних принципів ОЕСР. Основні завдання та функції НКП: 1) стратегічна функція; 2) просвітницька й інформаційно-консультативна функції; 3) комунікативно-моніторингова функція.
Індекс прозорості сайтів українських компаній
Ініціатива Центру «Розвиток КСВ», яка реалізується з 2011 року. Оцінюється рівень розкриття інформації з корпоративної соціальної відповідальності на сайті компанії. Методику оцінювання розроблено
Beyond Business (Ізраїль) у співпраці з Центром «Розвиток КСВ», а в останні роки доповнено (наприклад, доповнення 2017 року – інтеграція Цілей сталого розвитку). Бали нараховують як за інформацію
про політику КСВ, так і за висвітлення результатів її впровадження за підсумками року щодо всіх аспектів КСВ: управління, чесні операційні практики, права людини і трудові практики, захист довкілля,
відповідальне споживання та відносини з громадою. Крім того, оцінювали нефінансові звіти компаній,
розміщені на корпоративних сайтах, навігацію сайтів та доступність розміщення інформації з КСВ.
Учасниками оцінювання стали компанії відповідно до топ-100 найбільших платників податків в Україні
у 2017 році за даними Державної фіскальної служби та топ-10 найбільш прозорих кампаній відповідно
до минулорічного Індексу прозорості.
Центр «Розвиток КСВ», CSR Ukraine – 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. Центр щорічно проводить масштабні дослідження з корпоративної 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). Детальніше – www.csr-ukraine.org
Національний контактний пункт з питань сприяння наданню Рекомендацій (Керівних принципів)
для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва
та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства в Україні (далі –
НКП) – створено у 2017 році при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. У 2018 році створено
Міжвідомчу робочу групу щодо забезпечення функціонування НКП, до складу якої ввійшли представники громадських організацій, бізнес-асоціацій та міністерств. Основні функції Національного
контактного пункту: 1) просування та підвищення ефективності Керівних принципів ОЕСР для багато
національних підприємств; 2) сприяння у вирішенні питань щодо порушення Керівних принципів
ОЕСР для багатонаціональних підприємств. Під час вирішення питань щодо порушення Керівних
принципів ОЕСР для багатонаціональних компаній рекомендовано використовувати формат медіації.

Детальніше – ncp.gov.ua

