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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Досліджено питання соціальної складової звітності зі сталого 

розвитку. Розглянуто, які питання розкривають соціальні аспекти 

бізнесу. На підставі проаналізованих підходів науковців до ролі 

соціальної звітності в розвитку діяльності підприємства та 

значення для удосконалення бухгалтерського обліку побудовано 

алгоритм формування звітності зі сталого розвитку за обліковими 

даними. Проаналізовано компоненти соціальної складової сталого 

розвитку та ідентифіковано проблемні питання облікового 

забезпечення звітності зі сталого розвитку, що вимагають 

вирішення з метою формування достовірних показників нефінансових 

звітів. Проведено класифікацію витрат соціальної діяльності, з 

поділом їх за об’єктами бухгалтерського обліку. 

Ключові слова: сталий розвиток; звітність сталого розвитку; 

соціальна складова; облікове забезпечення; витрати соціальної 

діяльності. 

 

Постановка проблеми. Головною метою здійснення 

підприємницької діяльності є отримання максимальних прибутків 

(позитивного результату). Однак, з посиленням глобальної конкуренції 

і запровадженням нових способів здійснення господарської діяльності 

все більше суб’єктів господарювання розглядають свій бізнес через 

призму соціальної відповідальності. Розкриття результатів діяльності в 

розрізі соціальних аспектів позитивно впливає на зростання кількості 

потенційних клієнтів, збільшення обсягів реалізованої продукції чи 

наданих послуг і, як наслідок, отримання високих позитивних 

результатів діяльності. 

Таким чином, за сучасних умов господарювання можна 

виокремити соціальну модель бізнесу, що вимагає відповідного 

інформаційного забезпечення задля ефективного розвитку і 

функціонування.  

© Т.В. Барановська, А.П. Дикий, О.М. Баришнікова, 2017 
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Згідно з дослідженням фінської організації FIBS [9] (загалом було 

опитано близько 200 респондентів), яке зображає останні тенденції у 

сфері соціальної відповідальності та сталого розвитку, 71 % компаній 

вважають корпоративну соціальну відповідальність (КСВ) дуже 

важливою для бізнесу; 46 % сприймають КСВ як відправну точку для 

бізнесу; 20 % вважають, що КСВ значно впливає на суспільство; 42 % 

респондентів погоджуються, що КСВ допомагає зекономити, а 40 % 

зазначило збільшення продаж; збільшилася кількість компаній, що 

користуються міжнародними стандартами (44 % – готують звіти по 

GRI). 

Складання звітності зі сталого розвитку (звіти по GRI) є одним із 

базових напрямків отримання інформації про соціальну діяльність 

підприємства. Бухгалтерський облік як підсистема управління 

діяльністю підприємства характеризується гнучкістю та 

оперативністю, тому облікове забезпечення звітності зі сталого 

розвитку на сучасному етапі розвитку підприємницьких відносин 

вимагає удосконалення та розробки відповідного інструментарію, що 

забезпечить ефективність, інформативність, оперативність 

нефінансових звітів про соціальну відповідальність суб’єкта 

господарювання. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням механізму формування та 

облікового забезпечення соціальної складової звітності сталого 

розвитку приділяли увагу в своїх наукових дослідженнях такі 

вітчизняні та зарубіжні науковці, як: К.В. Безверхий [2, 3], 

О.Герасименко [4], Д.О. Грицишен [5], І.А. Дерун [6], І.В. Жиглей [7], 

С.О. Левицька [10], Т.Мікульск (Teresa Mikulsk), Г.Міхальчук (Grażyna 

Michalczuk) [1] та інші. 

Викладення основного матеріалу. Дані про соціальну складову 

сталого розвитку характеризують вплив підприємства на соціальні 

системи, в межах яких здійснюється діяльність. Відповідно до 

Керівництва зі звітності у сфері сталого розвитку G4 [12] та Інструкції 

із застосування [13] соціальна категорія враховує такі: «Практика 

трудових відносин та гідна праця», «Права людини», «Суспільство», 

«Відповідальність за продукцію». Основний зміст цих підкатегорій 

визначається положеннями визнаних на міжнародному рівні 

універсальних стандартів або інших відповідних міжнародних 

рекомендацій. 

У своїх наукових дослідженнях Г.О. Москалюк [11] зауважує, що, 

обравши європейський вектор розвитку, Україна та українські 
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підприємства мають визнати пріоритетними напрямками діяльності: 

дотримання прав людини, гарантування безпечних умов праці й 

можливостей для постійного розвитку та самовдосконалення, підтримку 

духовних цінностей, турботу про молодь, відповідальність перед 

партнерами і клієнтами та запобігання корупційним проявам тощо. 

Дослідження питань соціальної складової звітності зі сталого 

розвитку характеризується актуальністю. Соціальні аспекти бізнесу 

розкривають такі питання: результати в сфері зайнятості, відносини 

співробітників на підприємстві, безпеку, підготовку кадрів, 

різноманітність і рівні можливості, боротьбу із дискримінацією, рівну 

винагорода за роботу, державні закупівлі та інвестиції, свободу 

приналежності до спілок і асоціацій, право на пред’явлення 

колективних переговорів, примусову працю, дитячу працю, місцеве 

співтовариство, корупцію, участь у громадському житті, дотримання 

норм і правил здоров’я і безпеки, маркування продукції, захист 

приватного життя клієнтів, маркетингові комунікації та інші питання, 

відповідно до конкретних видів діяльності. 

Порівняно із фінансовою звітністю підприємства, звітність зі 

сталого розвитку в частині соціальних аспектів бізнесу задовольняє 

інтереси різних груп користувачів та забезпечує зростання впливу 

позитивного характеру підприємницької діяльності на суспільство та 

соціально-економічні відносини. 

У наукових дослідження О.Герасименко [4] зазначає, що звітність 

у сфері стійкого розвитку потенційно здатна доповнити фінансові 

звіти відомостями, що зображають перспективи компанії та можуть 

поліпшити розуміння користувачами таких важливих факторів, як 

формування людського капіталу, корпоративне управління, управління 

екологічними ризиками, інноваційний потенціал компанії. 

Соловей Т.Н. [14, с. 203] характеризує фінансовий облік соціальної 

активності як процес формування систематизованих, корисних даних, 

що дозволяє розширити традиційні кордони бухгалтерського обліку з 

метою складання фінансової звітності, що характеризує діяльність 

економічного суб’єкта, спрямовану на вирішення соціальних і 

екологічних завдань. 

На підставі проаналізованих підходів науковців до ролі соціальної 

звітності в розвитку діяльності підприємства та значення для 

удосконалення бухгалтерського обліку побудуємо алгоритм 

формування звітності зі сталого розвитку за обліковими даними 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм формування звітності зі сталого розвитку  

за даними бухгалтерського обліку 
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Запропонований алгоритм враховує всі показники соціальної 

складової звітності зі сталого розвитку та характеризує їх у контексті 

формування за обліковими або позаобліковими даними. Використання 

такого механізму формування звітів зі сталого розвитку забезпечить 

оперативність інформації, що дозволить сформувати достовірну 

нефінансову звітність. 

На підставі розробленого алгоритму проаналізовано компоненти 

соціальної складової сталого розвитку та ідентифіковано проблемні 

питання облікового забезпечення звітності зі сталого розвитку, що 

вимагають вирішення з метою формування достовірних показників 

нефінансових звітів. Зокрема, вдосконалення бухгалтерського обліку 

доцільно здійснювати за такими напрямками: 

1) побудова аналітичного облікового забезпечення в розрізі 

удосконалення класифікації витрат соціальної діяльності; 

2) розробка форм первинних документів та внутрішньої звітності 

як основи інформаційного забезпечення процесу формування 

показників соціальних аспектів звітності зі сталого розвитку. 

Дані напрямки виокремлені на підставі проаналізованої звітності зі 

сталого розвитку суб’єктів господарювання. Адже зазначені 

систематизовані показники, що розкриваються в звітах компаній не 

зображають досить повно інформацію про соціальні аспекти бізнесу. 

Однією з причин є конфіденційність окремих аспектів інформації, 

проте варто зауважити, що важливим чинником формування якісних 

звітів є достовірність, повнота та зрозумілість інформаційного 

забезпечення, яким у даному випадку є система бухгалтерського 

обліку. 

Як зазначає науковець В.Н. Краєвський [8], який досліджує 

питання соціальної відповідальності бізнесу, нефінансова звітність має 

відображати діяльність підприємства в контексті національних 

особливостей стійкого розвитку країни. Також науковець звертає увагу 

на роль бухгалтерського обліку як інструменту пізнання, організації та 

відображення господарської діяльності в цілому і реалізації захисних 

функцій відносно людини як члена суспільства. Отже, на першому 

етапі дослідження класифікуємо витрати соціальної діяльності з 

поділом їх за об’єктами бухгалтерського обліку (табл. 1). 

Соціальна категорія звітності зі сталого розвитку розкриває 

широкий спектр питань, пов’язаних з відносинами підприємства і 

суспільства, що визначаються через регулювання прав людини, 

трудові відносини, соціальну допомогу та відповідальність суб’єкта 
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господарювання перед різними категоріями суб’єктів (зокрема, 

державою, працівниками та клієнтами (постачальниками та 

покупцями)). 

 
Таблиця 1 

Класифікація витрат соціальної діяльності з поділом їх за об’єктами 

бухгалтерського обліку в розрізі показників звітності зі сталого розвитку 

 

Показники 

звітності 

Фактор впливу на 

формування витрат 

підприємства 

Витрати, з поділом їх за 

об’єктами бухгалтерського 

обліку 

1 2 3 

G4-LA1 
плинність кадрів на 

підприємстві 

витрати, пов’язані із 

зайнятістю працівників: 

– витрати на пошук працівників  

G4-LA2 

інвестиції 

підприємства в 

людський капітал 

витрати, пов’язані з 

виплатами працівникам: 

– витрати на оплату праці 

працівникам, які працюють за 

повною зайнятістю; 

– витрати на оплату праці 

працівникам, які працюють за 

неповною зайнятістю; 

– витрати на оплату праці 

працівникам, які працюють за 

тимчасовою зайнятістю 

G4-LA13 

рівність винагороди 

для жінок і чоловіків, 

подолання 

дискримінації 

витрати, пов’язані з 

виплатами працівникам: 

– витрати на оплату праці 

працівникам-чоловікам; 

– витрати на оплату праці 

працівникам-жінкам 

G4-LA14 

проведення процедури 

комплексної перевірки 

практики трудових 

відносин у 

постачальників 

витрати, пов’язані з 

проведення процедури 

комплексної перевірки 

практики трудових відносин у 

постачальників: 

– витрати на оплату праці 

персоналу, що здійснює 

процедури оцінки; 

– матеріальні витрати; 

– інші види витрат 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

G4-HR1 

реалізація 

інвестиційних 

договорів, програм, які 

містять положення про 

забезпечення прав 

людини 

витрати, пов’язані із 

забезпеченням прав людини: 

– витрати на програми, 

реалізовані для оцінки 

існуючих договорів, які містять 

положення про забезпечення 

прав людини; 

– витрати, пов’язані з 

підготовкою та реалізацією 

інвестиційних договорів, які 

містять положення про 

забезпечення прав людини 

G4-HR5, G4-

HR6 

використання дитячої 

праці та залучення 

молодих працівників 

до небезпечної 

примусової праці 

витрати на заходи, спрямовані 

на ефективне викорінення 

дитячої  та примусової праці: 

– матеріальні витрати; 

– витрати на оплату праці 

персоналу, що працює в сфері 

консультування та роз’яснень з 

питань зайнятості; 

– інші витрати 

G4-HR7 

проведення навчань 

працівників служби 

безпеки 

витрати, пов’язані з навчанням 

співробітників підприємства: 

– витрати на навчання 

всередині підприємства 

(власними силами); 

– витрати на навчання поза 

підприємством (із залученням 

сторонніх організацій) 

G4-SO4 

інформування та 

навчання трудового 

персоналу в сфері 

протидії корупції 

G4-SO6 

участь працівників 

підприємства у 

виборчих кампаніях 

витрати, пов’язані зі 

здійсненням державної 

політики: 

– витрати на виборчу кампанію 

кандидатів до політичних 

структур – працівників 

підприємства; 

– витрати на виборчу кампанію 

кандидатів до політичних 

структур; 

– громадян, що не працюють на 

підприємстві 
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Закінчення табл. 1 

1 2 3 

G4-SO8 

отримані штрафи і 

нефінансові санкції, 

щодо фальсифікації 

звітності, дискри-

мінації на робочому 

місці, корупції тощо витрати, пов’язані з 

відповідальністю підприємства: 

– отримані штрафи з 

відшкодуванням збитків у 

грошовому вираженні; 

– отримані штрафи з 

відшкодуванням збитків у 

негрошовому вираженні; 

– отримані штрафи у вигляді 

позбавлення окремих прав 

G4-PR4 

порушення 

законодавства щодо 

надання інформації 

споживачам про 

позитивний та 

негативний вплив 

продукції на 

суспільство 

G4-PR9 

отримані штрафи і 

нефінансові санкції 

щодо надання і 

використання продукції 

підприємства 

G4-SO10 

негативний вплив на 

суспільство під час 

реалізації продукції 

витрати, пов’язані з 

відповідальністю підприємства: 

– витрати на здійснення оцінки 

впливу постачальників на 

суспільство; 

– витрати, пов’язані із заходами 

щодо зменшення або 

попередження виникнення  

негативного впливу на суспільство 

під час реалізації продукції 

G4-PR3 

надання інформації 

споживачам у вигляді 

маркування про 

позитивний та 

негативний вплив 

продукції на 

суспільство 

витрати, пов’язані з 

відповідальністю підприємства: 

– витрати на утилізацію 

продукції; 

– витрати на маркування 

продукції; 

– витрати на зменшення впливу 

продукції на суспільство 

G4-PR8 

отримання претензій 

щодо порушення прав 

споживачів 

витрати, пов’язані з 

відповідальністю підприємства: 

– витрати на задоволення 

претензій у грошовому вигляді; 

– витрати на задоволення 

претензій у негрошовому вигляді 
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Ідентифіковані витрати підприємства, виокремлені під час 

дослідження, можна виокремити на такі групи: 

– витрати, пов’язані із зайнятістю працівників; 

– витрати, пов’язані з виплатами працівникам; 

– витрати, пов’язані з навчанням співробітників підприємства; 

– витрати, пов’язані з проведенням процедури комплексної 

перевірки практики трудових відносин у постачальників; 

– витрати, пов’язані із забезпеченням прав людини; 

– витрати на заходи, спрямовані на ефективне викорінення дитячої  

та примусової праці; 

– витрати, пов’язані зі здійсненням державної політики; 

– витрати, пов’язані з відповідальністю підприємства. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Під час 

дослідження соціальної складової звітності зі сталого розвитку 

удосконалено механізм відображення її показників через складання 

алгоритму формування звітності зі сталого розвитку за даними 

бухгалтерського обліку. На підставі цього окреслено напрямки 

удосконалення облікового забезпечення і запропоновано класифікацію 

витрат соціальної діяльності з поділом їх за об’єктами бухгалтерського 

обліку в розрізі показників звітності зі сталого розвитку. Це дало змогу 

ідентифікувати об’єкти бухгалтерського обліку соціальної діяльності 

підприємства. 
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