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ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Гладій І.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку
Дзюба О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Сучасна специфіка функціонування економіки та бізнесу зумовлює
суттєвий розвиток негосподарської сторони діяльності підприємства, що
формує

систему його соціальної

відповідальності.

Враховуючи те, що

виконання соціальних функцій, безпосередньо не забезпечує збільшення
прибутку

підприємства,

відповідно

власники

та

керівництво

більшості

підприємств не приділяють ним належної уваги. Інформаційне забезпечення
соціального аспекту діяльності підприємства здійснюється за допомогою
соціальної звітності.
В умовах євроінтеграції парадигма соціальної відповідальності бізнесу
українських підприємств стає все більш затребуваною як система етичних
поглядів за дотриманням принципів соціальної справедливості, забезпечення
доступності соціально важливих послуг. Тому поведінка сучасного бізнесу має
переборювати існуючу, серед його представників, односторонню орієнтацію на
досягнення прибутку. Йдеться і про те, що частина наддоходів, яку підприємці
отримують внаслідок сприятливої кон'юнктури, має використовуватися на
соціальні цілі. Сучасна міжнародна практика керується етичним і моральноправовим підходом до економічної діяльності. Такі авторитетні установи, як
Організація Об'єднаних Націй, Міжнародна Організація Праці, Організація
економічного співробітництва і розвитку все більшу увагу зосереджують на
інвестуванні банками і корпораціями розвитку соціальної інфраструктури:
медицини, освіти, дозвілля, екології, безпеки праці [1].
У даний час немає

єдиного правильного

поняття як

соціально-

відповідального бізнесу (СВБ), так і соціальних інвестицій, кожен трактує їх
по-різному. Міжнародний форум лідерів бізнесу розуміє СВБ як сприяння
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відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та суспільству й
допомагає досягти соціального, економічного та екологічного сталого розвитку
через максимальне збільшення позитивного впливу бізнесу на суспільство з
одночасною мінімізацією його негативного впливу [7]. Витрати соціального
характеру супроводжуються прямими майбутніми економічними вигодами.
Ннаприклад, навчання, підвищення кваліфікації працівників або поліпшення
земель сприятимуть збільшенню майбутніх економічних вигод, а надання
благодійної допомоги - розвитку духовності. При цьому слід зазначити, що
оцінка майбутніх економічних вигод є досить умовною, а тому і такий поділ
носить досить умовний характер, адже не завжди можна

розрахувати

очікуваний результат від багатьох соціальних витрат.
Соціальна відповідальність

визначає поведінку підприємства

щодо

фізичних або юридичних осіб (стейкхолдерів), які мають легітимний інтерес у
діяльності підприємства, тобто певною мірою залежать від неї або можуть
впливати на її діяльність [11]. Загалом процес формування соціальності
звітності можна умовно поділити на три етапи: планування (визначення завдань
соціальної відповідальності, характеристика цілей та стратегії її забезпечення,
виявлення відповідальних виконавців); складання звітності (збір та аналіз
інформації, визначення методів оцінки для відображення в звітності, вибір
формату та методики складання); проведення соціального аудиту.
В науковій літературі існує чотири основні підходи до концепції
корпоративної соціальної відповідальності [10]:
1) економічний підхід, згідно з яким підприємство виступає інструментом
для створення багатства, а вся його соціальна діяльність спрямована на
досягнення економічного результату;
2) політичний підхід, який базуються на тому, що підприємства здатні
певним чином впливати на суспільство, через що вони повинні відповідально
використовувати цю здатність. При цьому під соціальною відповідальністю
розуміють здатність впливати на результати важливих суспільних процесів з
метою вирішення суспільних проблем незалежно від політичних інститутів;
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3) соціальний підхід, згідно якого підприємство має зосереджувати свою
діяльність на визначенні соціальних вимог суспільства та відповіді на них,
сприяючи тим самим посиленню своїх позицій;
4) етичний підхід, головною особливістю якого є те, що в основі лежить
ідея морально-етичного обов'язку бізнесу та окремих менеджерів перед
суспільством.
Соціальна (нефінансова) звітність -

це документально

оформлена

сукупність даних організації, що відображає середовище її існування, принципи
та методи співпраці з групами впливу, результати діяльності компанії в
економічній, соціальній та екологічній сферах [11]. Вона є публічною і
розглядається як інструмент інформування стейкхолдерів компанії про те, як і
якими темпами компанія реалізує закладені в своїх стратегічних планах
розвитку цілі щодо економічної сталості, соціального добробуту та екологічної
стабільності.

Першочерговими

адресатами

звітності

є

причетні

групи

стейкхолдерів. Варто враховувати, що вони детально аналізують презентовані
факти, твердження і думки з урахуванням доступної їм інформації, що є
значущою обставиною, зважаючи на швидкість інформаційних потоків і
репутаційних ризиків [5]. В табл. 1 представлено узагальнення поняття
стосовно категорії «соціальна звітність».
Таблиця 1
•
•
Трактування поняття «соціальна звітність» міжнародними організаціями

ГТ1

•

•

•

•

Визначення

Джерело
Агентство з соціальної
інформації (АСІ) [11]

Соціальний звіт - документ, що висвітлює оцінку
громадського впливу компанії.

Асоціація дипломованих
присяжних бухгалтерів
(АССА) [12]
Асоціація дипломованих
головних бухгалтерів (CGA Canada) [14]

Звітування в сфері сталого розвитку - звітування про
економічні, соціальні та екологічні спекти діяльності
організації.
Звіт про корпоративну стійкість - засіб комунікації із
зацікавленими сторонами з приводу економічних,
екологічних та соціальних результатів діяльності

Як показує практична діяльність, до основних показників, що можуть
знайти відображення у таких звітах можна віднести: інформацію про створення
робочих місць та трудову практику, технологію та розвиток людських ресурсів,
охорону здоров'я та безпеку, екологію, допомогу громадам, корупцію, внесок
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компанії у в розвиток економіки регіону, етичні питання ведення бізнесу тощо.
Таблиця 2
Міжнародні нормативні документи, що регламентують складання
і •
••
•
•
нефінансової звітності
Міжнародний
нормативний
документ

Основні положення

ISO 26000:2010
Міжнародна
організація по
стандартизації (ISO)

Глобальний договір
ООН

АА 1000 (Account
Ability) АА 1000
АРS, AA 1000 AS,

Стандарти Саншайн

Стандарт GRI (The
Global Reporting
Initiativ)
Керівництвом зі
звітності у сфері
сталого розвитку

Передумови застосування

Являє собою керівництво та рекомендації
застосування принципів соціальної
відповідальності, носить добровільний
характер. Містить категоріальний апарат
соціальної відповідальності, її принципи,
основні керівництва щодо застосування,
можливі практики соціальної відповідальності
тощо. Звітність рахується як добровільна
ініціатива підприємства. Чітка регламентація
соціальної звітності відсутня.
Містить 10 принципів, що орієнтовані на
створення соціально відповідальних бізнес
структур через їх реалізацію. Має виключно
добровільний підхід, в тому числі стосовно
формування публічної звітності, щодо
реалізації передбачених принципів.
Визначають особливості окремих компонентів
соціальної відповідально і відповідно
впливають на формування соціальної
звітності, так, наприклад 8Л 8000 визначає
вимоги до запровадження соціальної
відповідальності з точки зору соціального
захисту працівників підприємства.
Наводяться керівні принципи відносно
інформації, яку суб'єкти господарювання
мають регулярно надавати в щорічному
корпоративному звіті для зацікавлених сторін
Містить підхід до розкриття інформації в
звітності, набір основних показників та
інформацію про розділи звітності. Носить
добровільний характер. Звітність містить
розділи:
1. Стратегія та аналіз
2. Характеристика організації
3. Параметри звіту
4. Управління, зобов'язання та взаємодія з
зацікавленими сторонами.
5. Інформація про підходи в області
менеджменту і показники результативності
Звітність може формуватись щороку або раз в
два роки.

Може використовуватись як своєрідний
довідник по забезпеченню соціальної
відповідальності підприємства. Сприяє
впровадженню соціальної
відповідальності бізнес структур,
розробці відповідних ініціатив та
стратегій розвитку

Використовується для застосування
загальноприйнятної практики десяти
принципів бізнесової діяльності у
всьому світі та сприяє діяльності на
забезпечення досягнення цілей ООН
Може використовуватись для оцінки
соціальної відповідальності системи
менеджменту на підприємстві.
Стосується в більшій мірі трудового
аспекту соціальної відповідальності.
Використовуються для вкладання
корпоративного звіту, узагальнюється
інформація для клієнтів, працівників,
для місцевого суспільства та широкого
загалу, з врахуванням інформації, що
буде цікавою для окремих зазначених
користувачів

Може використовуватись як
керівництво при складанні соціальної
звітності, що відображає економічні,
екологічні та соціальні складові
результатів діяльності підприємства.
Підхід до формування звітності досить
складний, але виправданий

Рекомендовано проходження зовнішнього
підтвердження.

Існує ряд міжнародних нормативних документів, що чинять вплив на
структуру

та

процедуру

складання

господарювання (табл. 2).
31

нефінансових

звітів

суб'єктів

Загалом, у світовій

практиці

виділяють

декілька

основних

форм

соціальної звітності: звіти у вільній формі; стандартизований звіт (АА 1000, SA
8000, GRI (Global Reporting Initiative), ISO 14000, ISO 26000 та ін.);
комплексний звіт (за методом потрійного підсумку Triple Botton-Line; за
методом Лондонської групи порівняльного аналізу (London Benchmarking
Group); за методом групи корпоративного громадянства (Corporate Social
Citizenship) та інші) [4].
Першим кроком у напрямі виміру соціальної відповідальності бізнесу
став стандарт SA8000, або «Соціальна відповідальність 8000» (Social. A. A.
Accauntability International). Його розроблено в 1996 році як стандарт
сертифікації компаній у сфері дотримання прав працівників, прав людини,
побудови

добропорядної

та

надійної

системи

управління

«людським

капіталом».
Стандарт SA8000 містить показники, що підлягають перевірці, та
необхідні для її здійснення процедури сертифікації. Спеціаліст, який працює в
системі

SA8000,

зазвичай

контактує

з

громадськими

організаціями,

профспілками та іншими представниками місцевої громади, адже верифікація
соціальної відповідальності не може базуватися лише на вивченні документів
фірми та на розмовах з її менеджерами. Компанія, що добровільно проходить
таку перевірку й отримує сертифікат, має у всьому світі підтверджену
характеристику фірми, яка на всіх етапах створення вартості продукції чи
послуг враховує права працівників [3].
На наш погляд, українським підприємствам доцільно застосовувати
стандарт серії AA1000 (AccountAbility 1000) [12]. Розробником цього стандарту
є Інститут соціальної та етичної звітності (Лондон, 1999 р.). АА1000 дає основу
для комплексної верифікації всієї соціальної звітності компанії. Він визначає
вимоги щодо розкриття інформації про соціальну ефективність компанії на всіх
ділянках її діяльності, а також встановлює тверді вимоги щодо звітності та
вимірів, проведених усередині компанії.
Важливо, що цей стандарт дає можливість врахувати в системі
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управління соціальними аспектами діяльності компанії запити й очікування
всіх

ключових

груп

стейкхолдерів:

це

підвищує

його

практичну

та

прогностичну цінність. Згідно з вимогами стандарту АА1000 основними
етапами процесу соціальної звітності є:
1) планування (ідентифікація всіх груп стейкхолдерів, визначення чи
уточнення корпоративно-етичних цінностей компанії);
2) звітність (виявлення найактуальніших питань, визначення індикаторів
оцінки, збір та аналіз інформації);
3) підготовка звіту;
4) здійснення аудиту зовнішньою організацією [12].
Стандарти АА1000 є сумісними з низкою інших стандартів; найчастіше
його використовують разом із стандартами SA8000 та GRI. Принципова
відмінність стандартів серії АА1000 від стандартів серії SA та ISO полягає в
тому, що найважливішим елементом соціально-етичної звітності вважається
саме взаємодія (діалог) з стейкхолдерами.
В українській нефінансовій звітності все ще переважає описовість надання загальної інформації про здійсненні проекти без зазначення кількісних
показників, які б вимірювали результативність та вплив від реалізації цих
проектів. Без кількісних показників неможливо дати правдиву оцінку діяльності
підприємства та оцінку її зусиль у реалізації стратегії. Показники, що сьогодні
надаються у звітах, переважно є вибірковими і несистемними. Як правило, вони
стосуються точкових ініціатив, а не соціальної відповідальності бізнесу як
такої.
Під час підготовки нефінансової звітності підприємства в Україні
зустрічаються

з невідповідністю

даних внутрішнього

обліку до

вимог

міжнародних практик (зокрема GRI). Наприклад, в Україні розрахунок
травматизму на виробництві традиційно ведеться з розрахунку на кількість
виробленої продукції, тоді як прийнятною практикою в світі є кількість травм
на тисячу працівників або відпрацьованих людино-годин [3]. Перерахунок
показників може вимагати нової інформації. Господарюючі суб'єкти, які
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готують нефінансові звіти, повинні зважати на потребу узгодження показників
та збору даних, що може суттєво вплинути на час, необхідний для підготовки
звіту.
Розв'язання цієї проблеми вимагає фахового діалогу між спеціалістами
соціальної

відповідальності,

фінансовими

директорами,

бухгалтерами

та

аудиторами в межах підприємства. Важливою є співпраця на рівні української
спільноти для обміну досвідом та передачі кращих практик. Також необхідна
поступова адаптація стандартів обліку на національному рівні.
Наразі розвиток нефінансової звітності в Україні суттєво відстає від
поширення та стану розвитку фінансової звітності зарубіжних компаній. На
міжнародному

рівні

вже

активно

обговорюється

питання

так

званої

інтегрованої звітності, яка б враховувала як фінансовий, так і не фінансовий бік
діяльності підприємства. У квітні 2013р. Міжнародна рада з інтегрованої
звітності оприлюднила пропозиції Міжнародного положення про інтегровану
звітність для консультацій з групами впливу. В той же час необхідним є
розробка форм звітності про соціальну та екологічну відповідальність, які
дозволять проводити ґрунтовний контроль та аналіз діяльності підприємства в
сфері охорони навколишнього середовища та соціального забезпечення [9]. Це
дозволить встановити напрями відповідальності за достовірність показників
звітності про соціальну та екологічну відповідальність, приймати ефективні
рішення в даній сфері всіма учасниками господарських відносин, а також
визначити

місце

окремого

суб'єкта

господарювання

в

соціальному

та

екологічному розвитку держави.
Важливим
нефінансовою

питанням
звітністю

постає
шляхом

проблема налагодження
проведення

її

контролю

верифікації

[12].

за
Під

верифікацією, на наш погляд, доцільно розуміти процедуру перевірки, аналізу
та підтвердження одного або кількох аспектів, серед яких можна виділити такі:
>

якості звіту (якісної та кількісної характеристики інформації);

^

правдивості представлених даних;

^

відповідності змісту наданого звіту до обраної системи звітності,
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>

об'єктивності

представлених

результатів

щодо

взаємодії

зі

стейкхолдерами тощо.
Найбільш часто на користь проведення такого аудиту наводиться
аргумент підвищення довіри стейкхолдерів до інформації, що міститься в звіті,
а також якості самої звітності. Дискусії про предмет і методику проведення
верифікації нефінансових звітів ведуться відносно недавно, в порівнянні з
обговоренням самого явища - корпоративної відповідальності та сталого
розвитку. Закордонна практика свідчить, що сьогодні експерти використовують
визначену класифікацію підходів щодо верифікації нефінансових звітів.
Так,

існують

нефінансової

два

основних

звітності. Базовим

міжнародних

стандарти

перевірки

є міжнародний стандарт з проведення

аудиторських перевірок ІБЛЕ 3000. Він найбільш часто застосовується
аудиторами в якості основи для перевірки нефінансових звітів. Цей стандарт
був розроблений Радою по міжнародним стандартами аудиту та підтвердження
достовірності

інформації, чиї

стандарти

переважно

застосовуються

для

проведення аудиту фінансової інформації. Стандарт ІБЛЕ 3000 був прийнятий в
2004

році.

Другий

стандарт

перевірки,

АА1000А8,

був

розроблений

британським інститутом АссоиПАЬИйу, його остання версія вийшла в 2008 році
[6]. У деяких країнах також можуть застосовуватися національні стандарти,
наприклад

стандарт

АТ101,

прийнятий

Американським

інститутом

дипломованих громадських бухгалтерів. Ці методики пропонують підхід,
сумісний

з

міжнародними

стандартами

фінансової

звітності,

а

саме:

використання принципів звітності, а не жорстких правил, що регламентують
кожну дію.
Результатом соціального аудиту є довготривале підвищення ефективності
організації за допомогою вдосконалення систем управління персоналом,
зростання ефективності формування та використання трудового потенціалу [3].
Нефінансова звітність надає значно більше інформації про вплив
підприємства на суспільство, економіку та навколишнє середовище, описуючи
діяльність компанії у відповідному суспільному контексті. Зазвичай фінансова
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та нефінансова звітність оприлюднюються окремо, суттєво різняться за
форматом і виконують різні цілі. Фінансова звітність має чітко визначену мету
- інформування акціонерів, кредиторів, інвесторів та регуляторів, нефінансова
звітність

-

інформування

ширшого

кола

заінтересованих

сторін

(стейкхолдерів), зокрема працівників, громадських організацій, органів влади,
експертів. В останні роки зростає потреба з боку учасників фінансових ринків у
розумінні впливу бізнес моделі компанії на створення доданої вартості у
довгостроковому періоді, зростає інтерес до соціальної відповідальності бізнесстратегій, що підштовхує підприємство та експертне середовище до пошуку
формату звітності, який краще інтегрує як фінансову так і нефінансову
звітність.
Таким чином, більш активну роль з метою розширення соціальної
діяльності бізнесу повинна відігравати держава - необхідно, на наш погляд,
розробити
підприємців.

державні
Це

моделі

дозволить

соціального
перейти

від

проектування

із

залученням

ситуативного

реагування

до

довгострокового планування соціальних перетворень. Перспективні моделі
дають можливість сумістити корпоративну соціальну відповідальність бізнесу
як, у першу чергу, відповідальність за ефективний внутрішній соціальний
розвиток із відповідальністю за розвиток громади. Ці заходи в стратегічній
перспективі здатні забезпечити стійкий баланс між інтересами бізнесу, влади і
суспільства, безконфліктне входження в динамічний глобальний процес
економічного розвитку.
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