
195 
 

би цю роботу, якби не сприятливий корпоративний клімат. Крім того, 33% 

працівників не працевлаштовувались у компанію з поганими відгуками минулих 

співробітників. На мою думку, ці показники можуть свідчити про відмінність 

відношення українських та американських кадрів до корпоративної культури. Мені 

здається, що яскравим прикладом цього є ставлення до поганих відгуків, які 

залишили колишні співробітники. У США лише 14% робітників не звертали уваги 

на відгуки (тобто 9 з 10 працівників спирались на відгуки), у той час як в Україні 

лише кожен третій звертає увагу на репутацію підприємства. 

Видання Forbes спільно з сайтом пошуку роботи Work.ua склали рейтинг 

найкращих роботодавців України. До списку ввійшло 50 підприємств. У першій 

десятці компанії: JTI Україна (тютюн), Київстар (телеком), ProCredit Bank 

(фінанси), Kernel (АПК), Intellias (IT), Vodafone (Телеком), DataArt (IT), Philip 

Morris Ukraine (Тютюн), N-iX (IT), Фармак (фармацевтика). Рейтинг був складений 

на основі рівня зарплати, наявності соцпакету і задоволеності співробітників 

роботою в компанії. Крім того, були враховані такі параметри, як бажання 

працівників рекомендувати компанію знайомим і наскільки роботодавець 

піклується про співробітників. У рейтингу 10 фінансових компаній, 3 

телекомунікаційні компанії, 7 ІТ компаній, 5 компаній із паливно-енергетичного 

сектору, 2 підприємства роздрібної торгівлі тощо. Виділяється той факт, що 

більшість цих компаній є філіями великих іноземних компаній або мають у 

структурі іноземний капітал. 

Не заперечуючи важливість корпоративної культури в Україні, вважаємо, що 

українські кадри знаходяться на перехідному етапі, саме від етапу коли основним 

критерієм була заробітна плата, до етапу, коли працівнику також важливо, щоб 

компанія, у якій він працює мала традиції, гарний імідж, хвилювалась через 

соціальну та професійну адаптацію співробітників, їх навчання та інше. 

У світовій бізнес-практиці існують різні типи корпоративних культур, які 

сприяють становленню та розвитку кожного робітника як професіонала та 

індивідуальності, допомагають відчути себе щасливим і продуктивним. Сьогодні 

найбільш впевнено на українському ринку праці відчувають себе підприємства, які 

за допомогою матеріальних та нематеріальних факторів впливу на корпоративну 

культури змогли в найбільшому ступеню об’єднати колективи для досягнення 

запланованих результатів. 
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аморальні, асоціальні або незаконні, можуть отримати низку негативних ефектів: 

зниження ділової репутації, створення негативного іміджу для бренду, поява гніву, 

огиди або розчарування по відношенню до компанії та/або її продукції [3]. В свою 

чергу, з часом це може призвести до зменшення капіталу бренду [4]. Як приклад 

можна навести компанію Volkswagen, яка вмонтувала в свої автомобілі 

нелегальний пристрій, що знижує показники датчиків шкідливих вихлопів під час 

презентацій та перевірок. Коли обман розкрився, акції підприємства впали на 40%, 

а сума штрафів тільки в США склала близько 15 млрд доларів. 

З іншого боку, наявність у компанії корпоративної соціальної відповідальності  

підвищує її конкурентоспроможність. Відповідальна поведінка організації 

представляє її стейкхолдерам в найбільш вигідному світлі і створює позитивний 

капітал бренду, а підвищення кваліфікації персоналу, його продуктивності, 

впровадження інновацій та інші можливості сприяють підтримці і розвитку 

внутрішнього середовища організації і, зокрема, її корпоративної культури [5]. 

У цьому контексті в останні роки особливо актуальними стали Цілі сталого 

розвитку ООН (ЦСР ООН), прийняті в 2015 році. Не дивно, що сьогодні багато 

компаній, особливо великий бізнес, висвітлюють свою діяльність у сфері 

корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) через призму Цілей сталого 

розвитку. 

Особливий інтерес у зв'язку з цим викликають підприємства енергетичної 

сфери. По-перше, найчастіше це підприємства, які повністю або частково 

знаходяться під контролем держави. Відповідно, через їхню політику можна 

простежити і зробити висновки про прихильність ЦСР ООН країни в цілому. По- 

друге, найчастіше саме ці компанії досить істотно впливають, не завжди позитивно, 

на суспільство і навколишнє середовище. Внаслідок цього виникає питання, яким 

чином вони нівелюють цей вплив. І по-третє, досить часто ці компанії 

представляють великий бізнес, який володіє більшими можливостями - і, 

відповідно, суспільство очікує від нього більшої відповідальності. 

Як основа для проведення аналізу був обраний рейтинг Sustainable Ukraine,  

який надає єдину систему ESG-координат для оцінки і порівняння якості 

корпоративного управління в компаніях, а також їх здатність впливати на 

суспільство, керувати нефінансовими ризиками і можливостями, а також 

забезпечувати свій стійкий розвиток [6]. 

В першу десятку рейтингу 2019 року увійшли чотири компанії енергетичної 

сфери: «Енергоатом», «Укргідроенерго», ДТЕК та «Укренерго». 

На основі проведеного аналізу було визначено, які ЦУР ООН є найбільш 

пріоритетними для компаній цієї галузі, а які відповідають скоріш індивідуальному 

баченню керівників (табл. 1). 

Проблема з орієнтацією на Цілі сталого розвитку, на нашу думку, полягає в 

суб’єктивності оцінювання. Проблема з орієнтацією своєї діяльності на Мета 

сталого розвитку, на нашу думку, полягає в суб'єктивності оцінювання. Наприклад, 

будь-яка компанія, яка вчасно і в повному обсязі виплачує заробітну плату, може 

говорити про те, що вона допомагає в досягненні Цілі №1 «Ліквідація бідності». 

Однак це є прямим обов'язком будь-якого підприємства. Виходить, що просте 

дотримання закону вже робить тебе соціально відповідальним, однак, швидше за 

все, це не зовсім вірно, оскільки в такому випадку багато проблем вже були б 

вирішені, а Цілі досягнуті. На практиці ж ми бачимо, що недостатньо просто 

дотримуватися букви закону і виконувати мінімальні вимоги. 
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Таблиця 

Цілі стійкого розвитку, які поділяють компанії енергетичної сфери України 
 «Енергоатом» «Укргідроенерго» ДТЕК «Укренерго» 

Ціль №1 + +   

Ціль №2  +   

Ціль №3 + + + + 

Ціль №4 + + + + 

Ціль №5 + + + + 

Ціль №6 + + + + 

Ціль №7 + + +  

Ціль №8 + + + + 

Ціль №9 + + + + 

Ціль №10 + +   

Ціль №11 + + + + 

Ціль №12  + + + 

Ціль №13 + + + + 

Ціль №14  +   

Ціль №15 + + + + 

Ціль №16 + +   

Ціль №17 + + + + 

Джерело: складено автором. 

Важливо розуміти, що представлені компанії, які є лідерами галузі (можливо, 

і економіки України в цілому), стають певною мірою «лідерами думок» для інших 

підприємств, причому не тільки своєї або суміжних галузей. Це накладає певні 

додаткові зобов'язання і підвищує вимоги до прозорості та добросовісності 

здійснення як своєї безпосередньої підприємницької діяльності, так і до здійснення 

ними заходів в рамках корпоративної соціальної відповідальності. 
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