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BASF в Україні підтримав запуск гри “Sustainable Development 
Goals” від Мережі Глобального договору ООН в Україні 

  

◼ Гра є унікальною розробкою Глобального договору ООН  

◼ Мета гри – зацікавити темою сталого розвитку якомога ширше коло 
людей та дати можливість перевірити обізнаність з Цілями сталого 
розвитку тим, для кого ця тема не є новою 

 
9 червня Мережа Глобального договору ООН в Україні запуcтила гру 

“Sustainable Development Goals”. BASF в Україні виступив одним із партнерів 

проекту спільно з компаніями DTEK та Carlsberg Україна. 

Гра є унікальною розробкою Глобального договору ООН. Україна отримала 

ексклюзивне право на її поширення та адаптацію. Мета гри – зацікавити темою 

сталого розвитку якомога ширше коло людей, а також дати можливість 

перевірити обізнаність з Цілями сталого розвитку тим, для кого ця тема не є 

новою. 

«Корпоративна соціальна відповідальність та сприяння сталому розвитку 

лежать в основі стратегії концерну BASF. BASF в Україні приєднався до 

локальної Мережі Глобального договору ООН восени 2020 року. З того часу 

ми активно долучаємося до ініціатив та заходів Мережі. Ми з радістю 

підтримали цей проект та сподіваємося, що гра стане популярною серед 

користувачів та буде сприяти досягненню ЦСР до 2030 року», – коментує 

Олена Прихненко, Керівник групи з корпоративних комунікацій та зв’язків з 

державними органами BASF в Україні. 
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Гру “Sustainable Development Goals” рекомендовано для викладачів 

університетів, студентів, які вивчають курси, пов’язані зі сталим розвитком, а 

також усім зацікавленим у цій сфері. Онлайн-версію гри розробила команда 

BestApp, яка складається з випускників програми ІТ nation, реалізованої 

Глобальним договором ООН в Україні в 2020 році. Напередодні запуску гру 

протестували понад 100 викладачів університетів з усієї України.  

За правилами гри, гравці кидають виклик одне одному, намагаючись досягти 

ЦСР до 2030 року. Так, у ході гри вони отримують базові знання про 17 Цілей, 

викладених у вигляді якісних та кількісних завдань на наступні роки. Мета – 

досягти Цілей сталого розвитку до 2030 року, давши правильні відповіді на 20 

запитань, що в сумі принесуть 100 балів. 

Перед проходженням гри рекомендується пройти ознайомчий сертифікований 

курс від Глобального договору ООН про Цілі сталого розвитку, який надає 

базові знання про ЦСР та 10 Принципів ГД ООН, а також допоможе показати 

кращий результат у грі. Курс доступний після реєстрації на сайті гри у розділі 

«Корисні посилання». Реєстрація та гра доступні за посиланням: https://game-

globalcompact.org.ua.  

 
 

Про концерн BASF 

 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із 

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 110 000 співробітників BASF 

роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в 

кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, 

матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, 

рішення для сільського господарства. У 2020 році обсяг продажів концерну склав 59 млрд євро. 

Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді американської 

депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою інформацією про BASF можна 

ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com. 

 

Про Глобальний договір ООН в Україні 

 

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі 

UN Global Compact (Глобального договору Організації Об’єднаних Націй). Це найбільша у світі 

асоціація корпоративно відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою 

діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі десяти 

універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби 

з корупцією. З докладнішою інформацією про ГД ООН в Україні можна ознайомитися за 

адресою https://globalcompact.org.ua/ 
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