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Керівні  принципи ОЕСР з відповідального ведення бізнесу

Спрямовані	на:
ü забезпечення	того,	щоб	діяльність	підприємств	відповідала	державній	

політиці
ü посилення	взаємної	довіри	між	підприємствами	та	спільнотами
ü надання	допомоги	у	покращенні	клімату	для	іноземних	інвестицій
ü збільшення	внеску	багатонаціональних	підприємств	у	сталий	розвиток	

країни

Забезпечують:
добровільні	принципи	і	стандарти	для	відповідального	ведення	бізнесу



Керівні принципи ОЕСР з відповідального ведення бізнесу

Розроблені	у	1976	році для	сприяння	позитивному	внеску	підприємств	у	економічний,	
екологічний	та	соціальний	прогрес	у	всьому	світі.	

§ 7	розділів

§ 5	переглядів	з	1976	року

§ Останній	перегляд	в	2011	році	

§ Наразі	11	розділів,	зокрема	щодо	прав	людини



Керівні принципи ОЕСР підтримують відповідальне ведення бізнесу в 
глобальному контексті у наступних сферах :

u Розкриття	інформації

u Права	людини

u Зайнятість	та	трудові	відношення

u Вплив	на	навколишнє	середовище

u Боротьба	з	хабарництвом

u Інтереси	споживача

u Наука	і	техніка

u Конкуренція

u Оподаткування



Керівні принципи ОЕСР з відповідального ведення бізнесу
Права людини

ü поважати права людини та уникати порушення прав людини

ü не викликати і не сприяти негативним наслідкам в сфері прав людини, усувати такі
наслідки

ü шукати шляхи для запобігання та пом’якшення негативних наслідків

ü здійснювати належну перевірку дотримання прав людини



Керівні принципи ОЕСР з відповідального ведення бізнесу 
Зайнятість і трудові відносини

v поважати право працівників приєднуватися до профспілок і представницьких
організацій

v брати участь у конструктивних переговорах індивідуально або через асоціації
працівників щодо умов праці

v сприяти забороні дитячої праці
v сприяти виключенню всіх форм примусової праці
v керуватися принципом рівних можливостей і не застосовувати дискримінацію

через: расу, колір шкіри, стать, віросповідання, політичні переконання або
соціальне походження

v надавати інформацію щодо умов праці
v сприяти консультаціям між роботодавцем і працівниками
v вживати заходів для забезпечення здоров’я і безпеки працівників на виробництві



Керівні принципи ОЕСР з відповідального ведення бізнесу 
Інвентаризація

Започаткування процесу інвентаризації обумовлено:

v Цифровою революцією та роллю інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у
питання щодо прав людини загалом, і зокрема щодо ВВБ.

v Затвердженням Цілей сталого розвитку 2030

v Необхідністю проведення оцінки нових потреб, із загальною метою забезпечити,
щоб Керівні принципи продовжували виконувати свою роль як найбільш
вичерпний міжнародний стандарт щодо ВВБ



Національний контактний пункт – інструмент впровадження Керівних 
принципів ОЕСР, його місія

Національний контактний пункт (НКП) відповідає за: 

• просування Керівних принципів ОЕСР для транснаціональних підприємств та належна перевірка 

(публікації та заходи), 

• забезпечення несудового механізму у разі ймовірного порушення Компанією Керівних принципів 

ОЕСР: посередництво-примирення. 

НКП розглядає скарги, які стосуються порушень Керівних принципів ОЕСР



Національний контактний пункт – інструмент впровадження Керівних 
принципів ОЕСР 

НКП пропонує платформу для діалогу, щоб знайти конструктивне рішення

Будь-яка організація або фізична особа може подати скаргу до НКП про можливе 
порушення відповідних глав Керівних принципів ОЕСР компанією 

Будь-яка зацікавлена сторона, тобто: • профспілка, • НУО, • робітники, • місцева громада, • 
будь-яка інша фізична або юридична особа



Національний контактний пункт – інструмент впровадження Керівних 

принципів ОЕСР 

50 НКП у 50 країнах

2020 рік – 20 років функціонування НКП, як механізму вирішення специфічних випадків

З 2000 р. До НКП надійшло понад 550 справ 

2011 р - понад 350  (59% - права людини)

З 2011 р. 55% випадків пройшли початкову оцінку 

У цих випадках були досягнуті конкретні результати: 

Кожного року до 40% випадків розглянуті НКП призвели до домовленості між сторонами, 

тоді як 47% випадків змусили компанію змінити свою політику, щоб уникнути подібних наслідків в 

майбутньому



Національний контактний пункт України

Створений при Мінекономіки

Місія:

v популяризація Керівних принципів ОЕСР

v розгляд скарг щодо порушення Керівних принципів ОЕСР

v підготовка пропозицій щодо впровадження принципів та стандартів відповідального 

ведення бізнесу в національну політику, зокрема розроблено Концепцію державної 

політики сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу та план заходів з її 

виконання



Настанова ОЕСР стосовно процедур належної перевірки у практиці
відповідального ведення бізнесу

u Ця	Настанова	має	допомогти	підприємствам	зрозуміти	і	впровадити	процедури	
належної	перевірки	в	практику	відповідального	ведення	бізнесу	(ВВБ),	як	
передбачено	у	Керівних	принципах	ОЕСР	для	міжнаціональних	компаній.	Також,	ця	
Настанова	сприятиме	спільному	розумінню	владою	і	зацікавленими	сторонами	
сутності	процедур	належної	перевірки	у	практиці	відповідального	ведення	бізнесу.	

u Настанова	має	використовуватись	підприємствами	в	якості	загальної	платформи	
для	розробки	і	наповнення	змістом	власних	адаптованих	систем	і	процедур,	а	
також,	якщо	потрібно,	пошуку	з	власної	ініціативи	додаткових	ресурсів	для	
подальшого	поглибленого	вивчення	цих	питань.	

u Керівними	принципами	ОЕСР	для	МНК	передбачений	такий	унікальний	механізм	
заохочення	і	роботи	зі	скаргами,	як	Національні	контактні	пункти	(НКП).	Для	них	
ця	Настанова	є	корисним	джерелом	інформації	для	розуміння	і	сприяння	
поширенню	Керівних	принципів	ОЕСР	для	МНК.	



Настанова ОЕСР стосовно процедур належної перевірки у практиці
відповідального ведення бізнесу

ДІАПАЗОН	ОХОПЛЕННЯ	НАСТАНОВИ	ОЕСР	СТОСОВНО	ПРОЦЕДУР	НАЛЕЖНОЇ	ПЕРЕВІРКИ	У	
ПРАКТИЦІ	ВІДПОВІДАЛЬНОГО	ВЕДЕННЯ	БІЗНЕСУ	

u Всі	міжнаціональні	компанії	(МНК),	будь-якого	розміру,	незалежно	від	структури	власності,	в	усіх	
галузях,	зареєстровані	або	функціонуючі	в	країнах,	які	дотримуються	Керівних	принципів	ОЕСР	для	
МНК,	зокрема	і	транснаціональні	корпорації,	малі	та	середні	підприємства	(МСП)	

u Всі	структурні	одиниці	всередині	МНК	– від	головної	компанії	до	місцевих	представництв,	зокрема	і	
дочірні	компанії.	

u Як	від	міжнародних,	так	і	від	національних	компаній	очікується	однаковий	спосіб	дій	щодо	
відповідального	ведення	бізнесу	в	усіх	випадках,	коли	Керівні	принципи	ОЕСР	для	МНК	стосуються	
обох	з	них.	

Види	підприємницької	взаємодії,	до	яких	застосовуються	процедури	належної	перевірки	

u Усі	види	підприємницької	взаємодії	підприємства	– постачальники,	франчайзі,	ліцензіати,	спільні	
підприємства,	інвестори,	клієнти,	контрагенти,	користувачі,	консультанти,	фінансові,	юридичні	та	
інші	радники,	а	також	будь-які	інші	неурядові	чи	урядові	структури,	пов’язані	з	функціонуванням	
підприємства,	продукцією	чи	послугами	



Настанова ОЕСР стосовно процедур належної перевірки у практиці
відповідального ведення бізнесу

Напрямки,	до	яких застосовується належна перевірка (питання,	якими опікується
відповідальний бізнес)	
u ● Права	людини (ОЕСР,	2011,	Глава	IV)	
u ● Працевлаштування і	трудові відносини (ОЕСР,	2011,	Глава	V)	
u ● Довкілля (ОЕСР,	2011,	Глава	VI)	
u ● Протидія	хабарництву,	вимаганню	і	провокуванню	хабарів	(ОЕСР,	2011,	Глава	VII)	
u ● Інтереси споживачів (ОЕСР,	2011,	Глава	VIII)	
u ● Розкриття інформації (ОЕСР,	2011,	Глава	III)

*	Три	глави Керівних принципів ОЕСР	для	багатонаціональних підприємств не	охоплені
Настановою:	Наука	і	технологія;	Конкуренція;	Оподаткування.	



Секторальні керівництва ОЕСР з належної 
перевірки відповідальних ланцюгів постачання 

u Відповідальне	ведення	бізнесу	для	інституційних	інвесторів

u Методичні	рекомендації	ОЕСР	із	забезпечення	заходів	належної	обачності	для	
відповідального	управління	ланцюгами	постачання	в	галузі	швейної	та	взуттєвої	
промисловості

u Керівні	принципи	ОЕСР-ФАО	для	відповідальних ланцюгів постачання
сільськогосподарської продукції

u Керівні принципи ОЕСР	щодо комплексної перевірки констурктивної взаємодії із
зацікавленими сторонами	у	видобувному секторі

u Рекомендація	Ради	щодо	Керівництва	з	належної	перевірки	відповідальних	
ланцюгів	постачання	корисних	копалин	з	регіонів,	що	охоплені	конфліктом	та	
регіонів	підвищеного	ризику



Розробки та робота ОЕСР щодо відповідального 
ведення бізнесу та цифровізації

u Технічне	завдання	щодо	подальшої	роботи	у	сфері	ВВБ	та	цифрових	технологій

u Рекомендації	Ради	ОЕСР	у	сфері	застосування	штучного	інтелекту	
(https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449)

u Публікації

Understanding	the	digital	security	of	products

Children	in	the	digital	environment

Protecting	children	online

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/understanding-the-digital-security-of-products_abea0b69-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/children-in-the-digital-environment_9b8f222e-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/protecting-children-online_9e0e49a9-en


Дякую за увагу!

Національний контактний пункт України
(https://ncp.gov.ua/)


