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У статті висвітлено теоретичні аспекти концепції соціально відповідального бізнесу, принципи
на яких вона базується. На цій основі визначено поняття соціально відповідальної діяльності та
розкрито мету обліку соціально відповідальної діяльності, завдання, предмет, об'єкти та суб
'єкти. Розроблено матрицю соціально відповідальної діяльності, яка забезпечить визначення
соціально значимих операцій. Запропоновано робочий план рахунків, який дозволить формува
ти показники, що будуть характеризувати ефективність соціально відповідальної діяльності.
The theoretical aspects of the concept of socially responsible business and the principles on which
it is based have defined in this article. The concept of socially responsible business and the purpose
of accounting socially responsible activities, tasks, object, objects and subjects have revealed on
this basis. The matrix of socially responsible activities that provide definition of socially significant
operations has developed. A work plan accounts, which will form the indicators that will characterize
the effectiveness of socially responsible activities has proposed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток національної економіки, інтеграція Украї
ни в світовий економічний простір обумовлює виник
нення ряду проблем, вирішення яких передбачає не
обхідність вибору ефективних методів управління
суб'єктами господарювання, які б забезпечували реа
лізацію концепції сталого розвитку. Концепція стало
го розвитку нерозривно пов'язана з концепцією соці
альної відповідальності бізнесу. Впровадження прин
ципів соціальної відповідальності у практику діяльності
вітчизняних підприємств обумовлює необхідність у

здійсненні оцінки ефективності соціально відповідаль
ної діяльності як основи сталого розвитку підприєм
ства. Таку оцінку про кожний вид діяльності суб'єкта
господарювання забезпечить повна та достовірна
інформація, яка формується в системі бухгалтерсько
го обліку. Отже, підприємство зацікавлене в такій сис
темі бухгалтерського обліку, яка б висвітлювала ре
зультати економічної, екологічної і соціальної діяль
ності та сприяла реалізації заходів управлінського ха
рактеру задля досягнення довготривалого сталого
розвитку підприємства.

33

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Визначення поняття "соціальна відповідальність бізнесу"
("корпоративна соціальна відповідальність")
Ⱦɠɟɪɟɥɨ (ɚɜɬɨɪ)
ɋɬɚɧɞɚɪɬ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ISO 26000 [8]
ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɪɚɞɚ
ɡɿ ɫɬɚɥɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ [10]
Ɂɟɥɟɧɚ ɤɧɢɝɚ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɭ [3]
Ȼɨɭɟɧ Ƚ.
[13, ɫ. 6]
Ʉɟɪɪɨɥɥ Ⱥ.
[14, ɫ. 500]
Ʉɨɬɥɟɪ Ɏ.
[7, ɫ. 17]
Ʉɨɥɨɬ Ⱥ.Ɇ.
[4, ɫ. 6]

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɜɩɥɢɜ ʀʀ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɬɚ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɡɨɪɭ ɬɚ ɟɬɢɱɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ
ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɿɸɱɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ; ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɫɿɽʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɫɩɪɢɹɬɢ ɭɫɬɚɥɟɧɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ,
ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɡ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ, ʀɯɧɿɦɢ ɫɿɦ’ɹɦɢ, ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɝɪɨɦɚɞɨɸ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ʀɯɧɶɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫɭ – ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɭ ɳɨɞɟɧɧɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɜ ʀɯɧɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɡ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫɭ – ɰɟ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɿɽʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɚɛɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɥɿɧɿʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɛ ɛɚɠɚɧɚ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ, ɩɪɚɜɨɜɢɦ, ɟɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɞɢɫɤɪɟɰɿɣɧɢɦ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ,
ɹɤɿ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɰɟɣ ɱɚɫ
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɨɛɪɨɛɭɬ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɜɢɞɿɥɹɸɱɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ
Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɝɭɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ (ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɿɜ), ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɫɬɿɣɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. ɐɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɪɢɣɦɚɽ ɛɿɡɧɟɫ-ɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞ ɬɢɦɢ, ɧɚ ɤɨɝɨ ɰɿ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɧɚɰɿɥɟɧɿ. Ɂɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ (ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ) ɩɟɪɟɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɭ ɰɿɥɨɦɭ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Питання соціальної відповідальності бізнесу у своїх
працях висвітлювали вітчизняні та зарубіжні вчені: Г. Бо
уен, З.І. Галушка, О.А. Грішнова, А. Керролл, А.М. Ко
лот, Ф.Котлер, І.Ф. Комарницький, М.О. Кужелєв,
Ю.М. Петрушенко, Н.А. Супрун, М. Фрідмен, Н.М. Шми
голь.
Суттєвий внесок у дослідження проблем формуван
ня обліковоаналітичного забезпечення системи управ
ління підприємства, теорії та методології соціальної
звітності зробили такі вчені, як М.І. Бондар, Д.О. Грици
шен, І.В. Жиглей, І.В. Замула, В.С. Карагод, Л.М. Кін
драцька, С.Я. Король, Н.М. Малюга, О.А. Лаговська,
С.О. Левицька, О.М. Харитонова. Віддаючи належне
науковим доробкам вчених у дослідження різних ас
пектів організації та методології обліку соціально відпо
відальної діяльності, слід водночас зазначити, що про
блеми, пов'язані з обліком соціально відповідальної
діяльності, як основи сталого розвитку, потребують
подальшого дослідження, що забезпечить формуван
ня інформаційної бази для управлінських рішень щодо
внутрішньої та зовнішньої діяльності підприємства.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних основ кон
цепції соціальної відповідальності бізнесу та визначен
ня облікових аспектів соціально відповідальної діяль
ності як інформаційної основи сталого розвитку
підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Стратегія сталого розвитку "Україна2020" визна
чає напрями та пріоритети розвитку України на період
до 2020 року відносно чотирьох векторів руху: сталий
розвиток країни; безпека держави, бізнесу та громадян;
відповідальність і соціальна справедливість; гордість за
Україну в Європі та світі. Метою реформ визначено до

34

сягнення європейських стандартів життя та гідного місця
України в світі.
Досягнення визначених цілей потребує вирішення,
в тому числі, складних соціальних та екологічних питань
як на рівні держави, так і на рівні підприємства. Реалі
зація принципів сталого розвитку має базуватися на кон
цепції соціальної відповідальності бізнесу. Саме це на
магалися довести науково виваженими аргументами
вітчизняні вчені стверджуючи, що "для забезпечення
стійкого розвитку соціальна відповідальність бізнес
організацій має не менше значення, ніж розвинута еко
номічна інфраструктура, політична стабільність чи
втілення у життя проектів інноваційного розвитку" [5, с.
72]. Оскільки дослідженню сутності соціальної відпові
дальності бізнесу, механізмів її реалізації, управлінню
приділяється чимало уваги, тому існує ряд визначень
соціальної відповідальності бізнесу (корпоративної
соціальної відповідальності) (табл. 1).
Підходи до визначення поняття "соціально відпові
дального бізнесу" передбачають загальну мету підприє
мства у вигляді максимального внеску у сталий розви
ток. При цьому соціальна відповідальність бізнесу має
базуватися на таких принципах, як підзвітність (підприє
мство повинно бути підзвітним за його вплив на су
спільство та довкілля); прозорість (підприємству слід
бути прозорим у свої рішеннях та діях, які впливають на
суспільство та навколишнє середовище. При цьому
підприємство повинно мати інформацію, яка є готовою
для використання, зрозумілою для тих, на кого вплива
ють або можуть впливати його дії. Така інформація по
винна бути своєчасною та обгрунтованою, представле
на у чіткій та об'єктивній формі щоб дати змогу зацікав
леним сторонам правильно оцінити вплив рішень та дій
на їх власні інтереси); етична поведінка (підприємству
слід будувати свою поведінку на засадах чесності,
рівності та доброчесності); повага до інтересів зацікав
лених сторін (підприємству слід поважати, брати до ува
ги та відповідати інтересам зацікавлених сторін); пова
га до верховенства права (діяльність підприємства по
винна відповідати законним вимогам юрисдикцій, фун
кціонування його зв'язків повинно відбуватися в межах
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ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɋȼȾ)
Ɇɟɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɋȼȾ
Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɜɫɿɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɋȼȾ
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɨɛɥɿɤɭ ɋȼȾ

ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɛɥɿɤɭ ɋȼȾ

ɉɪɟɞɦɟɬ ɨɛɥɿɤɭ ɋȼȾ

Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɨɛɥɿɤɭ ɋȼȾ

Рис. 1. Система обліку соціально відповідальної діяльності

наявних та відповідних правових норм); повага до міжна
родних норм поведінки (підприємство повинно поважа
ти міжнародні норми поведінки, дотримуючись принци
пу поваги до верховенства права).
Концепція соціально відповідального бізнесу реа
лізується через ведення соціально відповідальної діяль
ності. Так, дослідження показують, що підприємства
різних сфер діяльності, які застосовують практику соці
ально відповідального бізнесу діють ефективніше —
існує позитивний зв'язок між соціально відповідальним
бізнесом та фінансовою ефективністю корпорації [12,
с. 214]. Така позитивна залежність реалізується завдя
ки вмілому використанню інструментів управління соц
іально відповідального бізнесу, серед яких виділяють
соціальні інвестиції, соціальне партнерство, корпора
тивні комунікації та соціальну звітність. Це не тільки ста
білізує поточну ситуацію, забезпечуючи непрямий дохід,
але й обумовлює стійке зростання показників ефектив
ності підприємства у довгостроковій перспективі. Со
ціально відповідальна діяльність дозволяє збільшити
прибуток, прискорити темпи зростання; скоротити опе
раційні витрати (наприклад, за рахунок скорочення
відходів виробництва або їх переробки, збільшення
ефективності використання електроенергії або прода
жу перероблених матеріалів); покращити бренд і репу
тацію, що допоможе розвинути і відкрити нові ринки та
напрями бізнесу; підвищити обсяги продажу, лояльність
клієнтів (знання ними, що продукція вироблена з розу
мінням відповідальності по відношенню до навколиш
нього середовища); збільшити продуктивність і якість
продукції; підвищити конкурентоспроможність.
Відповідно до норм Глобального договору рівень
соціально відповідальної діяльності оцінюється за по
казниками: економічної результативності, екологічної
результативності, результативності організації праці,
результативності у сфері прав людини, результативності
взаємодії із суспільством, результативності у сфері
відповідальності за продукцію [15]. Саме ці показники
формують інформаційну основу управління сталим роз
витком.
За цих умов необхідна інформаційна система, яка з
одного боку, буде надавати інформацію про можливості
здійснення тих чи інших витрат, пов'язаних з реаліза
цією завдань соціально відповідального бізнесу, а з
іншого боку, буде відображати результати таких ініціа
тив. Основу такої інформаційної системи складає сис
тема бухгалтерського обліку соціально відповідальної

діяльності. Для побудови системи обліку соціально
відповідальної діяльності слід визначитися з її понят
тям. Соціально відповідальна діяльність — це діяльність
суб'єкта господарювання, спрямована на задоволення
інтересів всіх груп зацікавлених осіб з метою досягнен
ня максимально позитивних економічних, екологічних і
соціальних результатів. Це визначення дає можливість
зробити висновок, що при досягненні позитивного
тільки економічного, екологічного або соціального ре
зультату діяльність не може вважатися соціально відпо
відальною. Виходячи з цього, діяльність є соціально
відповідальною, якщо вона одночасно:
1) спрямована на отримання економічних вигод (ви
годи можуть бути як матеріальними, так і нематеріаль
ними: наприклад, благодійність не приносить матеріаль
ного прибутку, але вона підвищує репутацію та покра
щує імідж підприємства);
2) спрямована на покращання навколишнього сере
довища (супроводжується збереженням навколишньо
го середовища);
3) має соціальний характер (враховує інтереси всіх
груп зацікавлених осіб на всіх рівнях: макро, мезо та
макрорівні).
Принципи соціально відповідальної діяльності по
винні базуватися на принципах соціально відповідаль
ного бізнесу та застосовуватися у діяльності будьяко
го суб'єкта господарювання незалежно від форми влас
ності, масштабів і профілю діяльності, території розмі
щення. До принципів слід віднести взаємну моральну та
матеріальну вигоду, відкритість, добровільність, зна
чимість, недопущення конфліктів, системність [2, с. 173].
Облік соціально відповідальної діяльності — це
процес формування систематизованих, корисних даних
з метою складання звітності, яка характеризує діяль
ність суб'єкта господарювання, спрямована на вирішен
ня соціальних і екологічних завдань. Одним із стан
дартів, які використовуються в міжнародній практиці
визначення підходів до постановки обліку соціальної
відповідальності та складання корпоративної соціаль
ної звітності, є стандарт АА 1000 "AccountAbility" [9].
Цей стандарт містить ефективні інструменти щодо скла
дання звітності в сфері сталого розвитку та нефінансо
вого аудиту, є базою для планування, виконання, оцін
ки, інформування та нефінансової перевірки якості взає
модії із зацікавленими сторонами. На основі критеріїв
якості звітності, які подані в цьому стандарті, сформу
льовані принципи складання корпоративної соціальної
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Таблиця 2. Матриця соціально відповідальної діяльності
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ

Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ)

Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ)

ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ

Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ
ɡɦɿɧɢ ɪɨɡɦɿɪɭ ɿ ɫɤɥɚɞɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɬɚ ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ

Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧɢ
ɪɨɡɦɿɪɭ ɿ ɫɤɥɚɞɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɚ
ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ

Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
(ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ)
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɨɛ’ɽɤɬɢ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧɢ
ɪɨɡɦɿɪɭ ɿ ɫɤɥɚɞɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɚ
ɩɨɡɢɤɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ

Джерело: побудовано на підставі [11].

звітності: принцип змістовності та нейтральності, по
рівнянності, закінченості (повноти інформації), регуляр
ності та своєчасності, послідовності, комунікації, якості
та обов'язковості зовнішньої перевірки, неперервного
удосконалення. Саме ці принципи є основними парамет
рами якості, на яких повинен будуватися облік соціаль
но відповідальної діяльності.
Побудова системи обліку соціально відповідальної
діяльності передбачає визначення мети, завдань, прин
ципів, суб'єктів, предмету та об'єктів (рис. 1).
Метою обліку соціально відповідальної діяльності
є збереження цінностей, визначення результатів со
ціально відповідальної діяльності та задоволення інфор
маційних запитів всіх зацікавлених сторін. Завдання
бухгалтерського обліку соціально відповідальної діяль
ності визначаються виходячи з мети та на підставі за
гальних завдань. До них слід віднести:
1) здійснення безперервного суцільного, взаємопо
в'язаного та документального спостереження за еконо
мічними, екологічними та соціальними процесами та
явищами на підприємстві;
2) забезпечення достовірною та своєчасною інфор
мацією внутрішніх і зовнішніх користувачів про госпо
дарські процеси та явища, що здійснювалися та відбу
валися на підприємстві, про наявність і стан господарсь
ких засобів та їх джерел;
3) формування інформаційної бази для плануван
ня, стимулювання, організації, регулювання, аналізу і
контролю соціально відповідальної діяльності підприє
мства.
До суб'єктів обліку соціально відповідальної діяль
ності слід віднести господарюючих суб'єктів, що забез
печують соціально відповідальну діяльність.
Предметом обліку соціально відповідальної діяль
ності є факти господарської діяльності, які характе
ризують стан та використання ресурсів підприємства,
процесів, їх результатів, формування інформації
фінансового характеру для внутрішніх та зовнішніх ко
ристувачів. Предмет обліку охоплює всю господарсь
ку діяльність, яка визнається соціально відповідаль
ною.
Об'єкти бухгалтерського обліку соціально відпові
дальної діяльності слід поділити на 2 групи: об'єкти, які
забезпечують господарську діяльність (господарські
засоби та їх джерела) та об'єкти, які складають госпо
дарську діяльність (господарські процеси та їх резуль
тати).
Важливим об'єктом бухгалтерського у розрізі соці
альних ініціатив є витрати, які виникають у ході вико
нання завдань соціально відповідальної діяльності:

36

1) розвиток персоналу — навчання і професійний
розвиток, застосування мотиваційних схем оплати праці;
надання співробітникам соціального пакету; створення
умов для відпочинку та дозвілля;
2) охорона здоров'я і безпека праці — це напрям
соціальних програм підприємства, які забезпечують
створення та підтримку додаткових по відношенню до
законодавчо закріплених норм охорони здоров'я та
умов безпеки на робочих місцях (охорона праці та тех
ніка безпеки; підтримка санітарногігієнічних умов праці;
профілактика професійних захворювань; забезпечення
працівників спеціальним харчуванням та одягом, медич
ний огляд тощо);
3) якість продукції — витрати на попередження ви
пуску продукції незадовільної якості, контроль і оцінку
якості продукції, виправлення браку у виробництві;
4) природоохоронна діяльність та ресурсозбере
ження — здійснюється за ініціативи підприємства з ме
тою скорочення шкідливого впливу на навколишнє се
редовище (програми з економного споживання природ
них ресурсів, повторного використання і утилізація
відходів, попередження забруднення навколишнього
середовища, організація екологічно безпечного вироб
ничого процесу);
5) здійснення соціальних ініціатив на користь гро
мади — соціальні програми та акції підтримки незахи
щених верств населення, підтримка збереження і роз
виток житловокомунального господарства та об'єктів
культурного та історичного призначення, спонсоруван
ня місцевих культурних, освітніх та спортивних органі
зацій та заходів, підтримка соціально значимих дослід
жень підприємств, участь у благодійних акціях;
6) соціально відповідальна реструктуризація — це
напрям соціальних програм компанії, які покликані за
безпечити проведення реструктуризації соціально
відповідальним способом, перш за все, в інтересах пер
соналу компанії (зазвичай здійснюються інформаційні
кампанії, які висвітлюють майбутні структурні зміни,
заходи з професійної перепідготовки, сприяння в пра
цевлаштуванні, компенсаційні виплати працівникам, які
потрапили під скорочення);
7) добросовісна ділова практика — має на меті спри
яти впровадженню та поширенню добросовісної діло
вої практики між постачальниками, бізнеспартнерами
і клієнтами компанії.
Суму витрат на здійснення таких соціальних ініціа
тив, а також їх результативність можна отримати лише
на підставі грунтовної інформації. Тому система бухгал
терського обліку має формувати інформацію про вар
тісну оцінку витрачених ресурсів підприємства на соці
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Таблиця 3. Робочий план рахунків для обліку соціально відповідальної діяльності
Ʉɨɞ ɬɚ ɧɚɡɜɚ ɪɚɯɭɧɤɚ (ɫɭɛɪɚɯɭɧɤɚ)
23 «ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ»
39 «ȼɢɬɪɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ»
441 «ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ»
442 «ɇɟɩɨɤɪɢɬɿ ɡɛɢɬɤɢ»
901 «ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ»
92 «Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ»
93 «ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ»
701 «Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ»
791 «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ»
791 «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ»
791 «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ»

Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɉɫɧɨɜɧɿ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
231
232
233
391
392
393
4411
4412
4413
4421
4422
4423
9011
9012
9013
921
922
923
931
932
933
7011
7012
7013
7911
7912
7913
7921
7922
7923
793
7932
7933

Джерело: витяг за основними рахунками, які характеризують виробництво і реалізацію готової продукції та результати діяль
ності підприємства.

альні ініціативи та отримані доходи від них. Значення
такої інформації посилюється також і необхідністю
складання соціальної звітності.
При цьому виникає проблема, як отримати необхід
ну інформацію про те, чи здійснює підприємство со
ціально відповідальну діяльність і наскільки вона є ефек
тивною. Ряд вчених розглядають можливість отримати
інформацію про соціально відповідальну діяльність за
допомогою соціального обліку [1; 6]. При цьому виз
нання соціального обліку, як окремого виду в системі
бухгалтерського обліку, є однією з проблем. З одного
боку, передумовою виникнення соціального обліку як
виду бухгалтерського обліку є необхідність складання
корпоративної соціальної звітності, з іншого боку, для
цих цілей можливим є використання системи бухгал
терського обліку. Окремою також є думка щодо виок
ремлення екологічного обліку як облікової системи,
призначеної для формування облікових показників, які
характеризують екологічну діяльність, а також відособ
лення сум асигнувань на її здійснення. Проте і соціаль
ний, і екологічний облік слід розглядати як розширен
ня меж традиційного бухгалтерського обліку, яке по
в'язано з необхідністю формування показників про соці
ально відповідальну діяльність та їх відображення у
звітності, а також необхідністю виокремлення витрат,
пов'язаних із соціально відповідальною діяльністю,
значна частка яких відноситься до екологічних.
Таким чином, для отримання даних про економічні,
екологічні та соціальні наслідки діяльності підприємства
необхідна єдина інформаційна база, основою якої є
облік соціально відповідальної діяльності. Формуван
ня такої інформації може відбуватися на підставі мат
риці соціально відповідальної діяльності (табл. 2).
За допомогою матриці можна визначити соціально
значимі господарські операції. При цьому можливим є і
те, що одна господарська операція може торкатися
різних аспектів діяльності підприємства. Соціальне зна
чення операцій може бути як прямим, так і непрямим.
Так, наприклад, модернізація основних засобів приро
доохоронного призначення має пряме відношення до
формування показників корпоративної соціальної
звітності та характеризує економічні результати діяль
ності (зниження витрат), екологічну безпеку (раціональ
не користування природними ресурсами) та непряме
відношення до соціальних показників (соціальне парт
нерство з місцевими органами влади) [1, с. 45]. Крім
того, продукція, яку виробляє підприємство за основ

ним видом діяльності може мати одночасно соціальне
значення та бути екологічно безпечною.
На базі побудованої матриці слід розробити робо
чий план рахунків, який акумулює в собі можливість
формування інформації в розрізі економічної, екологі
чної та соціальної діяльності (табл. 3). Аналітичні мож
ливості Плану рахунків дозволяють розкрити соціаль
ний аспект обліку господарських операцій.
Така побудова синтетичного та аналітичного обліку
соціально відповідальної діяльності забезпечить визна
чення показників, які будуть характеризувати її ефек
тивність. При розробці робочих планів рахунків слід
керуватися принципами перевищення отриманих вигід
над витратами щодо ведення бухгалтерського обліку.
Проте очевидно, що саме це стане основою створення
інформаційної бази про економічну, екологічну та соці
альну діяльність суб'єкта господарювання.
Факти господарського життя, які не мають грошо
вої оцінки (емісія парникових газів, використання при
родних ресурсів, ступінь забруднення навколишнього
середовища) слід відображати на позабалансових ра
хунках або окремими записами. Соціальна спрямо
ваність робочого плану рахунків має бути висвітлена в
наказі про облікову політику підприємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, концепція соціально відповідальної
діяльності та принципи, на яких вона базується, дозво
ляє визначити соціально відповідальну діяльність як
діяльність суб'єкта господарювання, спрямовану на за
доволення інтересів всіх груп зацікавлених осіб з ме
тою досягнення максимально позитивних економічних,
екологічних і соціальних результатів.
Переваги ведення соціально відповідальної діяль
ності обумовлюють необхідність побудови і розвитку
системи обліку соціально відповідальної діяльності, яка
передбачає чітке визначення його мети та завдань, прин
ципів, предмету, об'єктів та суб'єктів обліку. Предмет,
об'єкти та суб'єкти визначаються в межах бухгалтерсько
го обліку, інформаційна зона якого за рахунок визна
чення поняття соціально відповідальної діяльності є
більш широкою, що підтверджує побудова матриці со
ціально відповідальної діяльності. При цьому для роз
ширення аналітичних інформаційних можливостей сис
теми обліку доцільним є ведення додаткових аналітич
них рахунків, на яких буде накопичуватися інформація
про соціально відповідальну діяльність як у розрізі видів
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14. Carroll A.B. A threedimensional conceptual model
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мацію для формування соціальної звітності, що забез
15. Globalcompact [Електронний ресурс]. — Режим
печить всіх зацікавлених сторін необхідною інформа доступу: http:// http://unglobalcompact.org
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