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1.
ПАТЭНЦЫЯЛ  

СУПРАЦЫ

На прыкладзе банкаўскай сістэмы Рэспублікі Беларусь



1 036 294 000

BYN

Прыбытак банкаў Беларусі за 2016 год



24 632 395
BYN

Агульная сума, выдзеленая банкамі 
Беларусі ў 2016 годзе на дабрачыннасць



Спонсарская дапамога банкаў:

мэтавае размеркаванне:

BYN

Умацаванне і развіццё ўстаноў 
адукацыі і культуры 7 485 362

Умацаванне ўстаноў аховы здароўя 5 146 686

Спорт і фізкультурна-аздараўленчая
праца 6 139 833

Аказанне дапамогі ветэранам, 
інвалідам і шматдзетным сем’ям 107 100

Іншыя мэты 5 753 414



2,37 %
ад агульнага прыбытку банкаў было 

скіравана на дабрачыннасць



4,3 %
ад прыбытку ў сярэднім банкі 

выдаткоўвалі на дабрачыннасць



24,18 %
Банк ВТБ

6,29 %
РРБ-Банк

21,77 %
Белинвестбанк



Некоторыя прычыны высокай 

долі сродкаў, скіраваных 

з прыбытку на дабрачыннасць

○ Невыкананне прагнозных паказчыкаў 
па прыбытку і зніжэнне яго ў 2017 
годзе.

○ Доўгатэрміновыя абявязацельствы 
банкаў па падтрымцы арганізацыяў і 
мерапрыемстваў.



Банк Развития РБ; 10574

Банк ВТБ (Беларусь); 4051

Беларусбанк; 2943 Белгазпромбанк; 2733

Белагропромбанк; 1058

Альфа-Банк; 756

БСБ Банк

Банк БелВЭБ

РРБ-Банк
Технобанк

Идея Банк

Паритетбанк

Белинвестбанк

МТБанк

Другие

Остальные; 939

РОЛЯ БАНКАЎ У ФІНАНСАВАННІ КСА, BYN



10 574 тыс. BYN
Банк Развіцця

2 943 тыс. BYN
Беларусбанк

4 051 тыс. BYN
Банк ВТБ
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Суадносіны памераў прыбытку і дабрачыннасці, 2016 год

Прибыль 2016, тыс. BYN Вклад в благотворительность 2016, тыс. BYN
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2.
ЯК ПРЫМАЮЦЦА 

РАШЭННІ?



Рашэнні аб прадастаўленні дапамогі 

з боку бізнэса прымаюць:

У буйным бізнэсе:

○ Сход акцыянераў

○ Рада дырэктараў

○ Праўленне (банка)

○ Назіральная Рада

○ Кіраўніцтва канцэрна,

У малым і сярэднім  
бізнэсе:

○ Акцыянеры

○ Дырэктар 
(генеральны, 
выканаўчы, 
фінансавы, 
камерцыйны)

* Дарадчыя галасы маюць: кіраўнік маркетынга, галоўны бухгалтар, HR



Дапамога прадастаўляецца

○ з прыбытку

Шляхам:
○ прадастаўлення грашовых сродкаў,
○ перадачы маёмасці.



План «Б»

○ Спонсарства ў абмен на рэкламу. 

У такіх выпадках заключаюцца гаспадарчыя 
дамовы аб размяшчэнні рэкламы. 

Сродкі выдзяляюцца з бюджэту маркетынга. Гэта 
значыць, што яны мусяць быць выкарыстаны 
эфектыўна – прывесці да:
- росту продажаў прадуктаў кампаніі мэтавай 

аўдыторыі, 
- павышэння пазнавальнасці брэнда кампаніі 

мэтавай аўдыторыяй.



3.
ФАКТАРЫ, ЯКІЯ 

СПРЫЯЮЦЬ 

СУПРАЦОЎНІЦТВУ 

БІЗНЭСА І НКА



ШТО МАТЫВУЕ БІЗНЭС 

НА ПАДТРЫМКУ НКА?

1. Вядомасць арганізацыі, магчымасць палепшыць імідж, PR;

2. Грамадскі інтарэс да праекту, яго прызнаная значнасць і патэнцыйны 

рэзананс; 

3. Патэнцыял для дадатковай рэкламы пэўнага прадукта;

4. Адрасны зварот да мэтавай аўдыторыі бізнэса, доступ да пэўнага рынку;

5. Паляпшэнне адносінаў з уладамі (магчымасць у будучыні ўдзельнічаць у 

дзяржаўных праграмах ці фінансаванні, перавагі ў тэндэрах, узгадненнях, 

новыя сувязі і т.п.);

6. Прамыя выгоды (напрыклад, падатковыя льготы);

7. Дэманстрацыя сацыяльнай адказнасці, экалагічнасці бізнэса (актуальна 

перш за ўсё для кампаніяў з замежнымі інвестыцыямі і акцыянерамі);



8. Праца на будучыню – выхаванне лаяльнасці да брэнда, прыцягненне 

новых супрацоўнікаў і/ці кліентаў (найперш у выпадку з моладдзю);

9. Умацаванне каманднага духа (павышэнне лаяльнасці персанала да 

кампаніі);

10.Амбіцыі («Наш бізнэс устойлівы і можа сабе дазволіць…», «статус 

абавязвае»);

11.Філантропія - дапамога як «покліч сэрца» ключавых асоб кампаніі;

12.Асабістая зацікаўленасць у рашэнні праблемы, з якой працуе НКА;

13.Супадзенне каштоўнасцяў;

14.«Узаемны абмен энергіяй» - псіхалагічны фактар;

15. Разуменне важнасці і значнасці дзейнасці НКА на ўзроўні ТОП- і 

сярэдняга мэнэджменту.



ШТО РАБІЦЬ?

2.
Распаўсю-

джваць 
інфармацыю 
аб праектах 

НКА

3.
Пашыраць 

інфармацыю 
аб важнасці 
падтрымкі 

НКА. 
Публікаваць 
справаздачы

1.
Павышаць 
вядомасць 

арганізацыі. 
Працаваць з 
рэпутацыяй і 

развіццём 
брэнда



Online:

Infobank.by, tut.by (+finance.tut.by), doingbusiness.by, 

select.by, myfin.by, viberi.by, ecopress.by, belta.by, 

naviny.by, prime-tass.by, marketing.by

Offline: 

«Экономическая газета», «Беларусы и рынок», 

«Бизнес-ревю», «Famous», «Where Minsk», «Большой»

РАЗМЯШЧАЦЬ ІНФАРМАЦЫЮ Ў 

МЕДЫЯ, ЯКІЯ АДСОЧВАЮЦЦА ТОП-

МЭНЭДЖМЕНТАМ БІЗНЭСА



4.
ФАКТАРЫ, ЯКІЯ ВЯДУЦЬ 

ДА АДМОВЫ 



Фактары, якія вядуць да адмовы 

ў фінансаванні праекта:

Сумневы ў 

значнасці і 

своечасовасці 

праекта.

Адсутнасць 

сродкаў для 

ўдзелу ў праекце ў 

дадзены момант.

Неразуменне 

алгарытмаў 

реалізацыі 

праекта.

Сумневы ў тым, 

што праект 

лепшы і 

важнейшы за 

іншыя.

Сумневы ў тым, што 

падтрымка праекта 

знойдзе разуменне  

мэтавай 

аўдыторыі, 

акцыянераў, 

мэнэджмента.

Неразуменне 

месца і ролі 

кампаніі ў 

праекце, 

несупадзенне 

ідэалогіяў.



Адсутнасць ці 

недастатковая 

медыйная і 

рэкламная 

падтрымка 

праекта.

Неразуменне 

важнасці праекта 

супрацоўнікамі 

кампаніі, адказнымі 

за яго рэалізацыю.

Праект 

патэнцыйна можа 

адцягнуць 

кліентаў ад 

больш 

маржынальных 

прадуктаў.

Неабходнасць

перанакіроўваць

значныя рэсурсы 

кампаніі для 

настройкі

механізма 

рэалізацыі праекта.

Адсутнасць 

матывацыі ў 

непасрэдных 

выканаўцаў.

Кампаніі патрэбныя 

вынікі праекта 

хутчэй, чым 

прадугледжана.

Фактары, якія вядуць да адмовы 

ў фінансаванні праекта:



Праект патрабуе

напамінаў і

матывацыі

кліентаў, якія 

інфармацыйна 

перагружаныя і не 

зацікаўленыя.

Механізм 

рэалізацыі 

праекта цяжка 

патлумачыць 

кліентам, ён 

непразрысты.

Сумневы ў 

кампетэнтнасці 

мэнэджмента 

праекта.

Сумневы ў тым, 

што тэхнічнае 

суправаджэнне і 

дакументаабарот 

па праекту будуць 

прафесійныя.

Рэпутацыйныя 

рызыкі ў сувязі з 

праектам.

Адсутнасць 

эксклюзіўнасці і 

ўнікальнасці.

Фактары, якія вядуць да адмовы 

ў фінансаванні праекта:



Адсутнасць 

лічбаў, 

непераканаўчыя 

разлікі.

Адсутнасць 

уласнага ўнёску 

ініцыятара 

праекту.

Адсутнасць

устойлівасці, плана 

працягу працы па 

завяршэнні 

фінансавання, 

доўгатэрміновых 

вынікаў.

Адсутнасць 

крытэраў 

эфектыўнасці.

Фактары, якія вядуць да адмовы 

ў фінансаванні праекта:



5.
ФОРМЫ 

СУПРАЦОЎНІЦТВА



ФОРМЫ СУПРАЦОЎНІЦТВА

НКА І БІЗНЭСА

Донар –

рэцыпіент

Бізнэс –

мэтавая 

аўдыторыя
Эксперт –

эксперт 
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