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Постановка проблеми. Сьогодні зрозуміло, що лише
впровадження ефективних у соціальному та моральному
контекстах форм господарювання дозволить сформувати
стале суспільство і забезпечити безперервну діяльність
суб’єкта господарювання. Фактори економічної ефектив-
ності повинні істотно доповнюватися чинниками етичного,
соціально та екологічного характеру.

Проте ставлення до етики бізнесу і методики її реалі-
зації на практиці в сучасному суспільстві є неоднозначним.
В Україні питання етичного бізнесу постало лише останнім
часом, коли держава виявилася не в змозі виконати по-
кладених на неї соціальних функцій. Відтак бізнес-струк-
тури, впроваджуючи у свою діяльність принципи етичного
бізнесу, фактично почали переймати на себе повноважен-
ня держави. Саме тому, з одного боку, етична бізнес-дія-
льність сприяє вирішенню суспільних проблем і покращен-
ню якості життя громад, але з другого боку, благодійні
програми та акції можуть завуальовувати справжні інтере-
си їх організаторів. Така неоднозначна ситуація й обумов-
лює актуальність нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роботи ос-
танніх років у сфері етичного бізнесу варто поділити на дві

групи: дослідження філософсько-соціологічного аспекту
етичного бізнесу та дослідження економічних причин, про-
цесів і наслідків етичного бізнесу. 

До першої групи належать дослідження морального
аспекту господарської діяльності, яким присвячені праці
таких науковців, як Т. Глушко, А. Герасимчук, Е. Донченко,
В. Пилипенко, З. Тимошенко, О. Цимбаленко, С. Шейко та
ін. Наприклад, у контексті аналізу етичного бізнесу
Н. О. Савранська виділяє дві моделі благодійності –
«справжню» і «девіантну»: «Головною особливістю «спра-
вжньої» благодійності є те, що вона спрямована на благо-
отримувача (бенефіціарія), він так би мовити є її метою та
центром. Натомість «девіантна» благодійність спрямована
на самого благодійника, в такій ситуації вона виступає ли-
ше засобом для задоволення потреб самого благодійника
(«відкупу» від бідних, засобом розважитись та урізнома-
нітнити своє життя, отримання суспільної поваги або пев-
ної психологічної користі)» [1, c. 5]. 

Друга група досліджень містить праці українських уче-
них В. Вороб’я [2] і Р. Курінька [3]. Однак деякі автори
звужують інформаційну наповнюваність нефінансової
звітності, вказуючи на «необхідність розробки науково-об-
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«Етика дозволяє пізнати, що належить робити, а від чого слід утриматися».
Аристотель
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ґрунтованого методичного підходу до звітності
про соціальну та екологічну відповідальність,
що відповідає діючій практиці бухгалтерського
обліку» [4, с. 65]. Ми не поділяємо такого підхо-
ду, адже чинна практика бухгалтерського
обліку не враховує вимог менеджменту, на що
вказують самі дослідники. Серед закордонних
учених питаннями етики бізнесу займався
Ф. Котлер (Ph. Kotler) [5], а безпосередньо про-
блемам етичності нефінансової звітності при-
свячено праці Е. Кохен (E. Cohen) [6], М. Бей-
кера (M. Baker) [7], С. А. Діпіази молодшого
(S. A. DiPiazza Jr), Р.Дж. Екклза (R. J. Eссles)
[8].

Причина подібного поділу на групи полягає
в тому, що вченими здебільшого не поєдну-
валися філософський та економічний підходи
до етичного бізнесу, тож праці економічного і
гуманітарного спрямування не перетиналися в
цілях єдиного дослідження сучасного стану
бізнесу в Україні.

Мета статті – комплексний розгляд питан-
ня етичного бізнесу в Україні з філософського та еко-
номічного ракурсів і визначення особливостей реалізації
бізнес-етики на основі вивчення рівня інформування про
неї спільноти за допомогою нефінансової звітності.

Об’єктом дослідження виступає система соціально й
етично значущих принципів і нормативів діяльності в біз-
несі. Оскільки рівень реалізації етичних принципів окре-
мим суб’єктом господарювання найпростіше визначити
шляхом порівняння з іншими суб’єктами, предметом
дослідження виступає нефінансова звітність як засіб відо-
браження етичних практик суб’єкта господарювання.

Інформаційною базою дослідження стали наукові
праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань філо-
софії, етики, управління підприємствами, стратегічного уп-
равління економікою, матеріали науково-практичних кон-
ференцій, результати власних досліджень автора.

Основні результати дослідження. Свідомо абстрагу-
ючись від філософського осмислення етики в рамках цієї
статті, лише нагадаємо, що вперше термін «етика» з’яв-
ляється у працях Аристотеля (Aristotle). Паралельно з ети-
кою Аристотель досліджував і питання ведення господа-
рювання. Саме ним було введено поняття «автаркія» –
самодостатність при описі відносин між головою будинку й
тими, хто там живе (членами родини та робітниками), які
не є суто економічними, договірними, бо це відносини ро-
динні, що передбачають заступництво, підпорядкування.
Крім того, він говорив про автаркію поліса як аналога од-
ночасно і біологічно самодостатньої живої істоти, і космо-
су, що вміщує все суще. Гармонійне об’єднання домогоспо-
дарств, на думку Аристотеля, повинно відповідати ідеалу
автаркії. У такому сенсі поліс виступає також моральним
цілим, а його самодостатність забезпечує моральна доско-
налість і здатність громадян до самореалізації. При цьому
прагнення до примноження багатства, яке, за Аристоте-
лем, не має природних меж, учений називав хрематисти-
кою (chremata). У такому поєднанні мети та засобів, а та-
кож нескінченності потреб виражається протиприродний
характер хрематистики, адже цілі господарювання не мо-
жуть бути необмеженими і безмірними, бо це суперечить
упорядкованому автаркійному полісу, підриває гармонію
відносин.

Накладаючи філософію Аристотеля на сучасність, ми
схиляємося до думки, що автаркію полісу варто розгляда-
ти як концепцію сталого розвитку суспільства у цілому та
суб’єкта господарювання зокрема (рис.).

На розвиток суспільства впливає як етична поведінка
одних суб’єктів господарювання, так і неетична поведінка
інших (етика бізнесу та хрематистика). Хрематистика при
цьому виражається в отриманні прибутку шляхом необме-
женого споживання ресурсів. Етика в такому аспекті
санкціонує мету бізнесу, визначає дію добра і корисності,
тобто слугує засобом ведення бізнесу, а не навпаки.

Нефінансова звітність є проекцією етичної діяльності
підприємства, що обумовлює її інші назви: звіт про корпо-
ративну соціальну відповідальність, звіт зі стійкого роз-
витку, звіт про корпоративне громадянство, звіт про
вплив компанії на навколишнє середовище, звіт EHS (на-
вколишнє середовище, здоров’я і безпека), соціальний
звіт. У 2010 р. виникла концепція «інтегрованого звіту».
Відповідно до неї у Південній Африці, наприклад, усі 450
компаній, акції яких котуються на біржі, повинні подавати
щорічно інтегрований звіт або, подаючи фінансову звіт-
ність, пояснювати, чому вони цього не роблять. Подібний
принцип діє і в Данії. Законодавчі вимоги до нефінансової
звітності мають такі країни, як Голландія, Норвегія, Шве-
ція, Великобританія, Німеччина. Проте в більшості країн
відсутнє законодавче регулювання порядку складання
нефінансової звітності. 

Вітчизняні підприємства використовують різні назви
для своїх звітів, оскільки нормативно це не регулюється. 

Нефінансових звітів готується кожного року дедалі
більше. І це не лише вітчизняна, а й глобальна тенденція.
«За даними KPMG, – зазначає Ф. Котлер (Ph.Kotler),– опи-
тування 250 найкращих глобальних компаній за версією
«Fortune», проведене у 2002 році, показало, що кількість
американських компаній, які звітують про корпоративну
відповідальність, зросла» [5, c. 5].

Проте чи справді нефінансові звіти описують етичний
бізнес і чи є вони самі етичними? Закордонні вчені гово-
рять, що не завжди. Наприклад, Е. Кохен (Е. Cohen), яка
професійно займається аналізом нефінансової звітності,
розмістила у своєму блозі дослідження «Фальшиві заяви у
сталих звітах» [6]. У журналі «Етична корпорація» навіть
вийшла стаття М. Бейкера (M. Baker) під назвою «Стала
звітність – собака, який не кусається», де автор запитує:
«Те, що компанії роблять фальшиві заяви про сталий роз-
виток, чи це не скандал? Чи цього ніхто не помічає?» [7].
Понад те, М. Бейкер зазначає, «що 50% інформації, яка
міститься у стандартних звітах зі стійкого розвитку, нікого
не цікавить. Це правда, від якої ми ховаємося. Але на-
явність цієї інформації робить неможливою спробу дістати-
ся до речей, які люди дійсно вважають актуальними і ціка-
вими» [7]. 

Отже, звіти, які публікуються за кордоном, назвати
етичними досить важко, до того ж невідомо, чи є наспра-
вді етичним бізнес, що висвітлюється в неетичних звітах.

У зв’язку з такою ситуацією у світі нами було здійсне-
но спробу проаналізувати нефінансову звітність вітчизня-
них підприємств. Центр розвитку КСВ в Україні опубліку-
вав на своєму сайті [9] нефінансові звіти українських
компаній. Нами проведено дослідження якості цих звітів.
Підприємства належать до різних галузей економіки та
мають різний розмір. Вибірку можна вважати репрезента-
тивною в рамках підприємств, що оприлюднюють нефі-
нансову звітність.

Рис. Порівняння автаркії полісу та концепції сталого розвитку
Джерело: Власна розробка автора
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Проаналізовану нефінансову звітність ми поділили на
три види:

1. Звіт вільного формату (складається підприємством
за самостійно розробленою структурою).

2. Комунікація про прогрес щодо виконання принципів
Глобального договору ООН (готується членами Глобаль-
ного договору ООН і вказує на виконання принципів цього
документа).

3. GRI звіт (складається відповідно до Глобальної
ініціативи зі звітності);

Оскільки представлена для аналізу звітність складена
із дотриманням різних принципів, базою порівняння
(об’єктом аналізу) стала якість поданих звітів.

Під якістю ми розуміємо сукупність властивостей нефі-
нансового звіту, які визначають ступінь придатності його
для використання за призначенням. Оскільки основне
призначення нефінансової звітності – надання інформації
стейкхолерам про компанію для прийняття ними рішень
щодо подальшої діяльності, вважаємо, що якість нефінан-
сової звітності визначається можливістю оцінки діяльності
компанії на підставі інформації, яка представлена в
нефінансовій звітності, та використання її для прийняття
відповідних рішень щодо розвитку компанії. 

Таким чином, якість звітності має визначатись якістю
інформації, яка відображається в ній. Під якістю інфор-
мації (англ. information/data quality) ми розуміємо сукупність
властивостей, що відображають ступінь придатності кон-
кретної інформації або даних про об’єкти та їх взаємозв’я-
зок, що відповідають потребам користувачів інформації.
Для того щоб мінімізувати інформаційне навантаження на
споживачів, інформація, яка міститься у нефінансовій звіт-
ності, повинна бути якісною.

Якість інформації – це фундаментальна умова прий-
няття правильних управлінських рішень і запорука якісно-
го звіту. Якісна інформація повинна відповідати трьом ос-
новним критеріям: 1) цінність (орієнтація на користувача);
2) змістовність (орієнтація на прийняття оптимального уп-
равлінського рішення); 3) адекватність та належний фор-
мат (узгодженість з іншою інформацією про підприємство).

Найбільш повно вимоги до звітної інформації визначені
Глобальною ініціативою зі звітності. Зазначимо, що вимоги
до нефінансової звітності називають також «принципами
складання звітності» або «принципами забезпечення яко-
сті представленої інформації». Суть цих принципів відпові-
дає вимогам до інформації:

1. Зрозумілість (ясність) – інформація повинна надава-
тися таким чином, щоб бути зрозумілою і доступною для
зацікавлених сторін.

2. Достовірність (надійність) – інформація має бути
зібрана та систематизована таким чином, щоб можна бу-
ло підтвердити її достовірність.

3. Баланс (превалювання сутності над формою) –
інформація, відображена у звітності, повинна містити по-
зитивні й негативні аспекти діяльності.

4. Зіставність (порівнюваність) – інформація мусить
збиратися і повідомлятися систематично, щоб зацікавлені
сторони мали можливість проводити аналіз змін у діяль-
ності підприємства та у його відносинах з іншими підпри-
ємствами.

Саме ті вимоги, які забезпечують прозорість нефінан-
сової звітності, аналізувалися нами у ході дослідження. 

Додаткові дві ознаки – «точність» і «прив’язка до тер-
мінів» – ми визначали візуально, виходячи із наявності ци-
фрової інформації. Такий метод аналізу обумовлений об-
меженим обсягом даних та неможливістю їх зіставлення.

У ході дослідження нами використовувався порівняль-
ний аналіз запропонованих звітів. Базою для порівняння
стала інформація стейкхолдерів компанії, зокрема спожи-
вачів, засобів масової інформації, співробітників, та самої
компанії. Окремі негативні випадки онлайн-критики до
розгляду не бралися.

У результаті проведеного нами дослідження нефінан-
сової звітності було виявлено основні порушення вимог
щодо якості інформації, серед яких: 

1. Незрозумілість. Наприклад, у двох звітах (або 6,5%)
інформація викладена у вигляді посилання на сайти, що
викликає питання відносно доцільності складання
подібних звітів.

2. Недостовірність даних. Наприклад, ілюстрації у ба-
гатьох звітах не відповідають їх змісту, а окремі з них
містять як релевантний, так і нерелевантний ілюстратив-
ний матеріал.

3. У звітах зазвичай не розміщується (не спростовуєть-
ся або не підтверджується) негативна інформація, яка
існує в мережі Інтернет (4 звіти, або 13%, містять таку
інформацію, 1 – умовно містить, оскільки інформація не
стосується самого підприємства, 4 звіти такої інформації
взагалі не містять, щодо решти негативна інформація в
мережі відсутня).

4. Непорівнюваність. Дані, наведені у нефінансових зві-
тах, є непорівнюваними, а отже, висновувати про те, кра-
ще чи гірше спрацювало підприємство в поточному році
порівняно із попереднім, неможливо (22 звіти, або 71%).

Таким чином, лише 19,35% нефінансових звітів повною
мірою відповідають принципам забезпечення якості пред-
ставленої інформації (шість випадків). У решті звітів спос-
терігається недотримання одного із чотирьох вказаних
принципів.

Проте той факт, що підприємства висвітлюють свій
бізнес у нефінансовій звітності, вже є позитивним. Їх, з
точки зору етичності бізнесу, можна назвати етично-
універсальними або етично-релятивними.

Етичний універсалізм передбачає постійне дотриман-
ня етичних норм, пошук універсальних, незалежних від си-
туацій цінностей, пропаганду етики бізнесу. За результа-
тами проведеного аналізу, до таких підприємств варто
віднести аудиторську фірму «Ернст енд Янг», компанії
«Тетра Пак», «АрселорМіттал», «Галнафтогаз», «Carlsberg
Ukraine», страхову компанію «Оранта». 

Етичний релятивізм – виправдання дій економічною
ситуацією, ототожнення моральності й аморальності.
Серед підприємств, які відносяться до цієї групи, перш за
все, слід назвати ті, які у своїх у нефінансових звітах
уникають негативної інформації, що міститься в мережі
Інтернет.

Підприємства, які не подають нефінансову звітність,
своєю чергою, можна поділити на аморальні (намагаються
отримати прибуток лише в короткостроковому періоді, по-
рушують законодавчі акти) та умовно моральні, що ігнору-
ють етичні засади, дотримуючись утилітарних цінностей.
За шкалою дотримання рівня етичності ведення бізнесу
від 0 до 1 (0 – недотримання етики бізнесу, 1 – абсолютне
її дотримання), підприємства можна класифікувати від
аморальних до етично-універсальних.

Висновки. Таким чином, підприємства у частині ви-
світлення етики бізнесу в нефінансовій звітності, на нашу
думку, варто поділяти на такі групи:

1) аморальні (намагаються отримати прибуток лише в
короткостроковому періоді, порушують законодавчі акти);

2) умовно моральні (дотримуються утилітарних ціннос-
тей, діючи в межах законодавчих актів);

3) етично-релятивні (виправдовують свої дії економіч-
ною ситуацією, ототожнюють моральність та амораль-
ність);

4) етично-універсальні (постійно дотримуються етич-
них норм, здійснюють пошук універсальних цінностей, не-
залежні від ситуації, пропагують етику бізнесу).

Перші дві групи підприємств не подають нефінансової
звітності, тоді як другі дві – подають. 

Як показує проведене дослідження, лише 19,35% під-
приємств України постійно дотримуються етичних норм,
здійснюють пошук універсальних цінностей, пропагуючи
етику бізнесу, і саме вони є запорукою сталого розвитку
суспільства, або «автаркії полісу» – за Аристотелем. 

Подальші дослідження у цьому напрямі, на нашу дум-
ку, мають бути пов’язані із вивченням питання щодо
обов’язковості верифікації нефінансової звітності з метою
забезпечення її якості.
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