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Статтю присвячено актуальним питан-
ням висвітлення сутності та призначення 
соціальної звітності суб’єктів господарю-
вання. Систематизація визначень дала 
змогу окреслити її ключові елементи, 
мету, завдання та функції у формуванні 
релевантного інформаційно-аналітичного 
забезпечення для прийняття ефективних 
соціально-економічних рішень. Сформовано 
систему основних принципів соціальної звіт-
ності виходячи з основ ідентифікації принци-
пів фінансової, управлінської та інтегрованої 
звітності. 
Ключові слова: соціально відповідальна 
діяльність, інформаційні запити, соціальна 
звітність, функції, завдання, принципи соці-
альної звітності.

Статья посвящена актуальным вопросам 
освещения сущности и назначения соци-
альной отчетности субъектов предпри-
нимательской деятельности. Системати-
зация определений позволила очертить ее 
ключевые элементы, цели, задачи и функции 
в формировании релевантного информа-

ционно-аналитического обеспечения для 
принятия эффективных социально-эконо-
мических решений. Сформирована система 
основных принципов социальной отчетно-
сти исходя из основ идентификации прин-
ципов финансовой, управленческой и инте-
грированной отчетности.
Ключевые слова: социально ответствен-
ная деятельность, информационные 
запросы, социальная отчетность, функции, 
задачи, принципы социальной отчетности.

The article is devoted to actual issues of cov-
erage of the essence and purpose of social 
reporting of economic entities. Systematization 
of definitions allowed defining its key elements, 
purpose, tasks and functions in the formation of 
relevant informational-analytical provision for the 
adoption of effective socio-economic decisions. 
The system of basic principles of social reporting 
is formed based on the identification of principles 
of financial, managerial and integrated reporting. 
Key words: socially-responsible activity, infor-
mation requests, social reporting, functions, 
tasks, principles of social reporting.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку українського суспільства, зважаючи на 
впровадження концепції сталого розвитку, суб’єкти 
господарювання постали перед необхідністю здій-
снення соціально відповідальної діяльності, спря-
мованої на ефективне стратегічне управління під-
приємством у контексті задоволення інтересів усіх 
груп зацікавлених осіб на взаємовигідних умовах 
для досягнення економічних і соціальних резуль-
татів. Упровадження соціально відповідальної 
діяльності дає можливість суб’єкту господарю-
вання забезпечити собі додаткові конкурентні 
переваги, сформувати позитивний соціальний 
імідж, підвищити ділову репутацію та створити 
передумови зростання вартості бізнесу. Зміна 
концепції діяльності зумовлює необхідність фор-
мування нових методичних підходів, спрямованих 
на відображення соціальних наслідків прийняття 
управлінських рішень та розроблення ефектив-
ного обліково-аналітичного забезпечення для 
задоволення зростаючих інформаційних потреб.

Одним з інструментів відображення ведення 
соціально відповідальної діяльності й оприлюд-
нення її зацікавленим сторонам є соціальна звіт-
ність. Необхідність дослідження основних аспектів 
соціальної звітності зумовлена тим, що сформо-
вана практика ведення бухгалтерського обліку і 
складання фінансової, статистичної звітності не 
дає змоги отримати достовірні, повні, точні та реле-
вантні дані щодо соціально відповідальної діяль-
ності суб’єкта господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем формування та реаліза-
ції соціальної звітності підприємств присвячено 
роботи таких провідних науковців і практиків, як: 
О. Алігаджієва, К. Басу, А. Белкайо, Р. Грей, Д. Кол-
лісон, Дж. Беббінгтон, Д. Оуен, С. Адамс, М. Крас-
нова, М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера, Я. Соколов, 
І. Жиглей, Ж. Богданова, О. Герасименко, С. Куз-
нєцова, С. Левицька. Значна увага в роботах при-
діляється переважно визначенню ролі соціальної 
звітності як інструменту управління людським капі-
талом (Т.В. Давидюк), вивченню окремих показники 
звітності за GRI (В.А. Дерій, М.В. Дерій), аналізу 
нормативного регулювання та форм соціальної 
звітності (І.В. Годнюк, Н.В. Семенишена), дослі-
дженню соціального обліку як одного з основних 
етапів соціального аудиту організації (Н.Р. Груз-
дєва). Українські компанії поступово долучаються 
до процесів складання соціальної звітності. В Укра-
їні соціальну звітність складає невелика група ком-
паній: «Монделіс Україна», КПМГ, «Нібулон», група 
«Рабен», Lifecell, «Оболонь» та ін. Отже, питання 
щодо розроблення та формування підприємствами 
соціальної звітності як інструменту підвищення 
ефективності управління підприємствами сьогодні 
залишається відкритим у вітчизняній обліковій тео-
рії. Зокрема, додаткового дослідження потребують 
визначення системи ключових принципів форму-
вання соціальної звітності.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження концептуальних засад соціальної звіт-
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ності, аналіз її основних елементів та визна-
чення принципів формування соціальної звітності 
суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз концептуальної основи соціальної звітності 
варто розпочинати з вивчення стандартів та нор-
мативних документів, що стосуються формування 
соціальної звітності. Сьогодні у світовій практиці 
найбільшого поширення набули чотири ключових 
стандарти щодо ведення соціальної звітності: 

– «Директиви глобальної звітності» 
(GRI – Global Reporting Initiative) включає три 
основні складники: економіку підприємства, його 
соціальну й екологічну політику. Стандарти GRI 
спрямовані на гармонізацію звітності про соці-
ально активну діяльність, що дає змогу порівню-
вати соціальні звіти різних компаній. 

– «Відповідальність 1000» (Accountability 
1000, AA1000) спрямований на впорядкування 
соціальних ініціатив компанії й підвищення їхньої 
ефективності. Він має на меті реорганізувати 
діяльність підприємства згідно з принципами кор-
поративної соціальної відповідальності. 

– ISO 26000 «Керівництво з соціальної відпо-
відальності» корисний для підприємств будь-якого 
розміру та організаційно-правової форми. ISO 
26000 призначений для добровільного застосу-
вання, тому не підходить для цілей сертифікації. 

– Стандарт «Соціальна відповідальність» 
SA 8000 акцентує увагу на трудових відносинах, 
установлює норми відповідальності роботодавця 
у сфері умов праці. SA 8000 не охоплює питання 
допомоги місцевим громадам, етичних норм діло-
вої практики.

В Європі також розповсюджені такі стандарти, 
норми та принципи, як: Accounting SASB – стандарт 
із бухгалтерському обліку (Sustainability Standards 
Board), Європейські директиви (EU-Directive), що 
стосуються питань соціальної активності, Керівні 
принципи для багатонаціональних компаній 
(OECD) [5; 13].

В умовах багатоваріантності стандартів до фор-
мування структури та складу соціальної звітності, 
відсутності в Україні нормативного документу, який 
надав би чітке визначення категоріям «соціальна 
звітність підприємства», «соціальний звіт», важ-
ливо дослідити підходи до розкриття сутності соці-
альної звітності. Здійснення цього аналізу дасть 
змогу не лише розкрити її економічний зміст, а й 
визначити її роль та значення в забезпеченні ста-
лого розвитку суб’єкта господарювання(табл. 1).

Проведений аналіз джерел дає змогу зро-
бити висновок про відсутність єдиного підходу до 
визначення соціальної звітності. Систематизація 
наведених у табл. 1 визначень дала змогу виді-
лити декілька підходів до розкриття її економічної 
сутності: документальний, інструментальний, про-
цесний та системний. 

Використання дефініцій соціальної звітності 
в межах лише одного підходу не розкриває 
повністю сутність категорії «соціальна звітність». 
У сукупності окреслені підходи дають змогу 
визначити її як:

– механізм, дія якого проявляється через 
формалізацію стратегії і тактики політики у сфері 
соціально відповідального бізнесу шляхом фор-
мування системи показників його економічного та 
соціального розвитку чи конкретних заходів його 
реалізації;

– інструмент соціальної відповідальності біз-
несу, що призначений для інформаційного забез-
печення процесу управління, оцінки ризиків біз-
несу та діяльності підприємства з боку акціонерів, 
інвесторів та громадськості;

– документ, зміст якого представляє інформа-
цію у певному наборі фактичних (історичних) та 
оціночних (розрахункових) показників, що відобра-
жають соціальні наслідки прийнятих компанією 
соціально-економічних рішень;

– процес підготовки та представлення фінан-
сової та нефінансової інформації у вигляді відпо-
відних форм, адаптації облікової системи, що дає 
змогу систематизувати дані, враховуючи потреби 
внутрішнього управління та запити інших стейк-
холдерів.

При цьому зміст соціальної звітності має бути 
достатнім для характеристики результатів зовніш-
ньої і внутрішньої соціально відповідальної діяль-
ності підприємства, ефективності реалізації стра-
тегії підприємства. Вона повинна розглядатися 
керівництвом як інформаційна база для прийняття 
стратегічних управлінських рішень, спрямованих 
на підтримку довгострокової конкурентоспромож-
ності підприємства, як інструмент гармонізації еко-
номічних і соціальних інтересів бізнесу і суспіль-
ства. Отже, метою складання соціальної звітності 
є надання користувачам повної, правдивої та неу-
передженої інформації про соціально-економічні 
результатів діяльності для прийняття обґрунтова-
них управлінських рішень. 

Реалізація означеної мети потребує вирішення 
комплексу поточних завдань, серед яких доцільно 
виділити:

– забезпечення одержання оперативної та 
якісної інформації;

– забезпечення виконання інформаційних 
запитів зацікавлених сторін;

– забезпечення швидкого огляду соціально 
активної діяльності;

– створення умов для виявлення наявних 
соціально-економічних ризиків;

– інформування про ефективність ведення 
соціально активної діяльності;

– надання внутрішнім та зовнішнім користува-
чам інформації для прийняття стратегічних соці-
ально-економічних рішень;
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– оперативний контроль над веденням соці-
ально активної діяльності.

Саме за таких умов соціальна звітність спри-
ятиме підвищенню довіри до підприємства, 
забезпеченню формування позитивного іміджу, 
створенню сприятливого соціального серед-
овища для бізнесу, зміцненню довіри інвесторів, 
підвищенню лояльності до підприємства з боку 
державних органів та органів місцевого само-
врядування.

Досягнення мети та завдань можливе за умови 
реалізації соціальною звітністю її функцій. Прове-
дені дослідження дали змогу відокремити основні 
функції соціальної звітності: інформаційну, аналі-
тичну, комунікативну, функцію зворотного зв’язку, 

планову, стратегічну, стимулюючу, оціночну, контр-
олю та моніторингу.

Соціальна звітність створює умови для зрос-
тання вартості бізнесу, тому що розкриває можли-
вості підприємства провадити соціально активну 
діяльність та бути конкурентоспроможним. Разом 
із цим упровадження соціальної звітності харак-
теризується низкою проблем. Так, Т.В. Давидюк 
[3] та інші науковці [15; 12] серед таких проблем 
вділяють:

– прихованість реальних відносин між підпри-
ємствами і суспільством;

– недостатню соціальну активність;
– наявність значного шкідливого соціального 

впливу;

Таблиця 1
Визначення сутності категорії «соціальна звітність»

Автор, джерело Визначення
Документальний підхід

Т.В. Давидюк [3] Соціальний звіт – це документ, що відображає політику, стратегію і практику компанії в 
сфері КСО.

Н.Р. Груздева [2] Соціальний звіт – це добровільно підготовлений документ, що об’єктивно відображає 
достовірну інформацію про ефективність управління організацією.

І.Е. Лошкарьова [10] Соціальна звітність – це нефінансова звітність фірм, що включає інформацію про про-
ведення економічним суб`єктом соціальних програм, націлених на підтримку соціально 
незахищених верств населення, заходи підвищення екологічної безпеки, а також допо-
могу соціально орієнтованим організаціям й іншу благодійну діяльність.

В. Воробей [1] Соціальна (нефінансова) звітність – це документально оформлена сукупність даних орга-
нізації, що відображає середовище її існування, принципи та методи співпраці з групами 
впливу, результати діяльності компанії в економічній, соціальній та екологічній сферах.

Інструментальний підхід
Соціальний звіт  
«Віді груп» [17]

Соціальний звіт – публічний інструмент соціальної відповідальності бізнесу, що призначе-
ний для інформування стейкхолдерів про спосіб компанії досягати визначених стратегіч-
ними планами цілей щодо її розвитку, соціального добробуту та екологічної стабільності, 
що дає змогу ефективно оцінювати ризики бізнесу (зокрема, довгострокові) та є важли-
вим чинником оцінки діяльності компаній із боку акціонерів, інвесторів та громадськості.

Є.В. Ільїчьова [6] Корпоративний соціальний звіт – це інструмент гармонізації економічних, екологічних і 
соціальних інтересів бізнесу і суспільства; публічний інструмент інформування акціоне-
рів, співробітників, партнерів, клієнтів і всього суспільства про те, як й якими темпами 
компанія реалізує цілі, закладені в стратегічних планах, щодо економічної стійкості, соці-
ального добробуту і екологічної стабільності. 

І.Е. Лошкарьова [10] Соціальна звітність – це публічний інструмент інформування акціонерів, співробітників, 
партнерів, клієнтів та інших користувачів про заходи виконання соціальної відповідаль-
ності.

Процесний підхід
О.В. Юрченко [19] Соціальна звітність – процес підготовки та представлення зацікавленим сторонам і сус-

пільству інформації, що відображає соціальні й екологічні наслідки ухвалюваних компа-
нією економічних рішень. 

В.А. Дерій,  
М.В. Дерій [4]

Нефінансова (соціальна) звітність – це звітність підприємств, що базується на показ-
никах його економічного, екологічного або соціального розвитку чи конкретних заходів 
такого ж спрямування. 

Системний підхід
В.Я. Горфинкель [18] Соціальний звіт підприємства – це не просто звід кількісних й якісних показників його 

громадської діяльності, а складна система інформації, що відбиває не тільки благодійні 
та спонсорські програми підприємства, а й будь-які інші соціально значущі аспекти його 
діяльності, які можуть спричинити суттєві наслідки для самого підприємства, спожи-
вачів його продукції, акціонерів, державних органів, контрагентів або будь-яких інших 
пов'язаних із ним груп суспільства.

Соціальність відпові-
дальних [16]

Соціальний звіт дає змогу систематизувати все те, що компанія зробила за рік, зібрати 
воєдино всі документи і відкрити зворотний зв’язок із зацікавленими сторонами.

Джерело: сформовано авторами
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– нестачу інформації про соціальний склад-
ник діяльності фірми;

– відсутність необхідного досвіду у складанні 
соціальної звітності.

Варто додати, що проблемами також є відсут-
ність загальних методичних рекомендацій для 
складання соціального звіту; наявна інформаційна 
система на підприємствах забезпечує збирання і 
накопичення інформації лише для задоволення 
потреб бухгалтерського обліку і складання фінан-
сової звітності; впровадження соціальної звітності 
потребує залучення додаткових кваліфікованих 
кадрів або вивільнення від поточної роботи пра-
цівників; необхідність додаткових витрат на впро-
вадження соціальної звітності.

Формування соціальної звітності, розкриття 
інформації про соціально відповідальну діяль-
ність супроводжуються цілою низкою ризиків, 
пов’язаних із неправильною інтерпретацією інфор-
мації щодо соціально активної діяльності, нена-
вмисним розкриттям конфіденційної інформації, 
недостатніми ресурсами для її регулярного фор-
мування, неотриманням бажаного результату від 
складання звітності про соціальну діяльність, що 
також створює перешкоди до її запровадження.

Для забезпечення мінімізації означених ризи-
ків, досягнення якісних характеристик інформації, 
що надається у соціальній звітності, необхідно 
визначити комплекс певних принципів, яких варто 
дотримуватися у процесі здійснення облікових 
процедур та складання звітності.

Досліджуючи принципи формування соціаль-
ної звітності, будемо враховувати те, що соціальна 
звітність базується на даних, сформованих у сис-
темі фінансового обліку, та є вагомим складником 
внутрішньої управлінської та нефінансової звіт-
ності. Отже, принципи соціальної звітності вважа-
ємо за доцільне розглядати виходячи з принципів 
фінансової, управлінської та інтегрованої звітності.

Відповідно до Міжнародного стандарту з інте-
грованої звітності, підготовка інтегрованого звіту 
та формування інформаційного забезпечення вра-
ховує такі принципи: стратегічної спрямованості та 
орієнтації на майбутнє; зв’язності інформації; сут-
тєвості та стислості; повноти та надійності; постій-
ності та співставності; реагування та залучення 
зацікавлених осіб [11].

Принципи Глобальної ініціативи щодо звітності: 
відкритості, верифікації, повноти, значимості, точ-
ності, об'єктивності, зіставлення, зацікавлених 
сторін, контексту сталого розвитку, ясності, вчас-
ності та регулярності лише частково відрізняються 
від принципів фінансової звітності, чітко визначе-
них національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку [7]. 

Склад принципів фінансової звітності регла-
ментовано. Так, у Законі України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність» [14] наведено 

десять принципів бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності: автономності (підприємство є юри-
дичною особою, тому відокремлене від власників 
майном і зобов’язаннями); безперервної діяль-
ності (припускається, що діяльність підприємства 
триватиме надалі); обачності (запобігання зани-
женню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню 
оцінки активів та доходів); послідовності (постійне 
застосування вибраної підприємством облікової 
політики); періодичності (діяльність підприємства 
розподіляється на певні періоди часу); превалю-
вання сутності над формою (операції облікову-
ються відповідно до їх сутності, а не юридичної 
форми); нарахування та відповідності доходів та 
витрат (відображення доходів і витрат у момент 
їх виникнення незалежно від отримання коштів); 
історичної (фактичної) собівартості (оцінка акти-
вів за витратами на їх виробництво та придбання); 
єдиного грошового вимірника (всі операції вимі-
рюються та узагальнюються в єдиній грошовій 
одиниці); повного висвітлення (у звітності повинна 
міститися вся інформація про фактичні та потен-
ційні наслідки операцій).

Зважаючи на нерегламентованість ведення 
управлінського обліку і звітності, розглянемо осно-
вні принципи, що аналізуються та пропонуються 
науковцями. Досліджуючи принципи управлінської 
звітності, зазначимо, що серед науковців відсутній 
єдиний підхід як до визначення їх складу, так і до їх 
подальшого групування. Так, В.І. Кузь, В.С. Крав-
чук виділяли принципи релевантності, оператив-
ності, адресності, достатності, аналітичності, зро-
зумілості, достовірності та співставності [9].

М.В. Корягін та П.О. Куцик зазначають, що 
всі принципи залежно від суб’єкта організації і 
суб’єкта ведення внутрішньогосподарського обліку 
поділяються на: принципи організації внутрішньої 
управлінської звітності (суттєвість, гнучкість, адап-
тованість до автоматизації, багатоступінчастість 
звітності до рівня управління, актуальність) та 
принципи формування і оприлюднення внутріш-
ньої управлінської звітності (зрозумілість, прозо-
рість, надійність, конфіденційність) [8].

Досить виваженим є підхід до визначення 
принципів формування внутрішньогосподарської 
(управлінської) звітності, запропонований І. Сло-
бодняком, який згрупував принципи в розрізі трьох 
груп: принципи, що визначають теоретичну основу 
управлінської звітності, принципи, що визначають 
склад і структуру, та принципи, що визначають 
порядок складання управлінської звітності [20].

Систематизація означених підходів з урахуван-
ням особливих характеристик соціальної звітності 
дає змогу відокремити такі її принципи.

Перший блок формують принципи, що відо-
бражають теоретичну основу соціальної звіт-
ності: системності, науковості, кількісної оцінки, 
обачності, автономності. Обачність передбачає 
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застосування методів оцінки, що запобігають 
заниженню оцінки соціальних зобов`язань і соці-
альних витрат. Автономність – у соціальній звіт-
ності не повинні відображатися соціальні витрати 
та зобов`язання власників підприємства. Принцип 
системності передбачає формування інформацій-
ної системи для складання соціальної звітності.

Наступний блок – принципи, що визначають 
склад і структуру соціальної звітності: корисності, 
достатності, стислості, суттєвості, прозорості, еко-
номічності, зрозумілості, наочності, аналітичності, 
надійності, можливості зіставлення, індивідуаль-
ності, інтерактивності, орієнтації на майбутнє, 
стратегічної спрямованості, значимості.

Принцип економічності передбачає, що витрати, 
понесені на складання соціального звіту, не мають 
бути вищими, ніж отримані доходи від викорис-
тання концепції соціальної звітності. Якісним кри-
терієм соціальної звітності є принцип надійності. 
Соціальні аспекти життя фірми не завжди можна 
точно оцінити. Але неточність цих даних не має 
впливати на обґрунтованість рішень. Соціальна 
звітність компанії має бути порівняною, мати мож-
ливість її зіставити за різні роки складання. Звіт 
має бути зрозумілим та корисним для прийняття 
рішень користувачами. Інформація, наведена у 
звіті, має бути достатньою для прийняття еконо-
мічних та соціальних рішень. Соціальний звіт має 
бути привабливим для користувача, вміщувати 
схеми, графіки, таблиці, що полегшує сприйняття 
інформації.

Третій блок принципів соціальної звітності 
включає такі принципи, як достовірність, неза-
лежність, адресність, послідовність, своєчасність 

і оперативність, інтегрована інформаційна база, 
професійне судження, безперервність і періодич-
ність, нейтральність та верифікації.

Соціальний звіт має бути адресним та відпо-
відати на запити основних груп стейкхолдерів. 
Соціальна звітність повинна бути стратегічно спря-
мованою та відображати пріоритети діяльності 
підприємства. Дані, включені до соціального звіту, 
мають бути реальними, прозорими, достовірними 
та документально підтвердженими. Верифікований 
соціальний звіт може бути перевірений за допомо-
гою внутрішнього аудиту, зовнішнього оцінювання. 
Інформація, відображена у звітності, повинна бути 
суттєвою і впливати на прийняття рішень корис-
тувачами звітності. Послідовність – застосування 
із року в рік обраної облікової політики в частині 
соціальної складової. Звітність необхідно складати 
своєчасно, відповідно до затвердженого графіку, 
щоб стейкхолдери мали можливість вчасно реа-
гувати на зміни в компанії і приймати ефективні 
рішення. Щоб визначити перелік важливих питань 
для розкриття у соціальному звіті та послідовного 
поліпшення його, корисно залучати до обгово-
рення зацікавлених сторін. 

У загальному вигляді концептуальні основи 
соціальної звітності наведено на рис. 2.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, посилення тенденцій до ведення соціально 
відповідального бізнесу зумовлює необхідність 
сполучення традиційної методологічної концепції 
бухгалтерського обліку із соціальною проблемати-
кою, формування та розвитку соціальної звітності, 
що відображає не лише показники фінансового 
розвитку, а й основні соціально-екологічні аспекти 

Рис. 1. Принципи соціальної звітності

Джерело: авторська розробка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи соціальної звітності 

Принципи, що формують теоретичну основу соціальної звітності 

Принципи, що визначають склад і 
структуру соціальної звітності 

Принципи, що визначають порядок 
складання соціальної звітності 

системності, науковості, кількісної оцінки, обачності, автономності  

корисності, достатності, стислості, 
суттєвості, прозорості, економічності, 
зрозумілості, наочності, аналітичності, 
надійності, можливості зіставлення, 
індивідуальності, інтерактивності, 
орієнтації на майбутнє, стратегічної 
спрямованості, значимості 

достовірності, незалежності, адресності, 
послідовності, своєчасності і 
оперативності, інтегрованої 
інформаційної бази, професійного 
судження, безперервності і періодичості, 
нейтральності, верифікації, реагування і 
залучення зацікавлених осіб 
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діяльності суб’єкта господарювання. Соціальна 
звітність – це передусім система накопичення та 
узагальнення взаємопов’язаних якісних та кіль-
кісних показників соціально активної діяльності, 
що відображає використання підприємством соці-
альних програм, проведення соціальних заходів, 
участь компанії у житті суспільства для прийняття 
управлінських рішень, задоволення інформацій-
них потреб зацікавлених сторін і створення пози-
тивного іміджу фірми, для отримання додаткових 
конкурентних переваг. Для забезпечення досяг-
нення якісних характеристик вона повинна базу-
ватися на комплексі певних принципів, що визна-
чають її структуру, зміст та порядок складання.
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SOCIAL REPORTING IN THE ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF MANAGEMENT

Social reporting is one of the tools to demonstrate the effectiveness of socially responsible activities and 
make its results publicly available to stakeholders. This article is devoted to the detailed consideration of the 
essence of social reporting, the allocation of problems, risks, and benefits from the implementation of the con-
cept of social reporting.

In Ukraine, today there is no standard-setting document that gives a clear definition of the categories “social 
reporting of enterprises”, “social report”. Therefore, we considered the definition of the above categories in dif-
ferent sources and grouped them according to approaches.

Also, the article identifies the problems of introducing social reporting at enterprises. But despite the prob-
lems, using social reporting gives opportunities to get some benefits. For receiving benefits from the imple-
mentation of social reporting, the company must ensure the fulfilment of the functions and tasks of the social 
reporting, compliance with the purpose of its compilation and based on the principles. The purpose of social 
reporting includes the vision that the firm plans to obtain in the future from its implementation and use. Social 
reporting has to perform a variety of functions to achieve the goal. In turn, in order for social reporting to per-
form its functions and to be able to create conditions for achieving the goal, it is necessary for it to perform 
current tasks – solve the problem situations.

The construction of social reporting should be based on principles. In the article, the principles of social 
reporting were divided into three blocks: the principles of financial, managerial, and integrated reporting, which 
are fundamental to social reporting, and their essence and meaning were disclosed.

Determining the purpose of compiling social reporting, ensuring the implementation of functions and tasks, 
adherence to the principles will provide specified and structured ideas about the socio-active business activity, 
including those aspects that are not quantifiable measurement.


