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На долю нашої планети випали значні
проблеми економічного та соціального
характеру, а також проблеми, пов’язані зі
станом навколишнього середовища.
З метою запобігти цим негативним
проявам, Цілі сталого розвитку окреслюють
глобальні пріоритети та прагнення на
період до 2030 року. Ці Цілі втілюють
безпрецедентну можливість подолати
крайні формі бідності та скерувати світ на
сталий шлях розвитку.
Уряди країн зі всього світу вже дійшли
згоди стосовно цих Цілей. Тепер настав час
для бізнесу зробити свій внесок.
Компас Цілей сталого розвитку роз’яснює
як ЦСР вплинуть на Ваш бізнес, а також
пропонує інструменти та знання, що
допоможуть розробити стратегію на основі
принципів сталого розвитку.
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Executive summary
Чому ЦСР важливі для бізнесу?
Цілі сталого розвитку (ЦСР) окреслюють
глобальні пріоритети сталого розвитку та
прагнення на період до 2030 року. Вони мають
на меті мобілізувати зусилля світової спільноти
довкола ряду спільних цілей та завдань. ЦСР
закликають уряди, бізнес та громадськість всіх
країн до сильних дій в світових масштабах задля
того, аби побороти бідність та створити гідні
умови життята можливості для всіх в межах
планети.
На відміну від попередніх Цілей Розвитку
Тисячоліття, ЦСР виразно закликають бізнес
застосовувати свій творчий та інноваційний
потенціал для вирішення викликів сталого
розвитку. Уряди країн дійшли згоди стосовно
ЦСР, однак їх успіх в значній мірі залежить від дій
та співпраці між різними акторами.

Визначення майбутніх бізнес можливостей
ЦСР мають на меті змінити русло глобальних,
державних та приватних інвестицій в напрямку
викликів, які вони покликані подолати, Таким
чином, вони окреслюють зростаючі ринки для
компаній, які можуть запропонувати інноваційні
рішення та сприяти трансформаційним змінам

ЦСР пропонують можливості для бізнес рішень
та технологій, які можна напрацьовати та згодом
впровадити з метою подолання найбільших
світових викликів сталого розвитку.

Посилення цінності корпоративного ефективного використання ресурсів
За умов, що бізнес сценарій для ефективного
використання ресурсів вже відпрацьований,
ЦСР можуть, наприклад, посилити економічні
стимули для компаній використовувати ресурси
більш ефективно або перейти на більш ефективні альтернативи так, як зв’язок між зовнішніми
і внутрішніми факторами ризику дедалі більше
посилюється.

ЦСР формують порядок денний для розвитку
наших суспільств. Вони дозволяють провідним
компанія продемонструвати, як їх бізнес сприяє
поступу сталого розвитку, як шляхом мінімізації
негативних впливів, так і максимізації позитивних
впливів на людей та планету зокрема

“Бізнес - це життєво важливий
партнер для досягнення Цілей
Сталого Розвитку. Компанії можуть долучатись за допомогою
своїх основних видів діяльності,
і ми звертаємось до компаній з
усього світу з проханням оцінити
їх вплив, поставити перед собою
амбіційні цілі та повідомляти про
результати відкрито і прозоро.”
Пан Кі-Мун,
Генеральний Секретар
Організації Об’єднаних Націй
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ЦСР охоплюють широкий спектр тем сталого
розвитку, важливих для компаній таких, як
охорона здоров’я, освіта, зміна клімату та занепад
довкілля, і в такий спосіб ці цілі здатні поєднати
бізнес стратегії з глобальними пріоритетами.
Компанії можуть використовувати ці ЦСР
як всеохоплюючу основу для формування,
посилення, інформування та звітування про свої
стратегії, цілі та діяльність, що, в свою чергу,
дозволить отримати переваги такі як:

Посилення відносин між учасниками глобальних процесів та актуалізація, відповідно
до темпу розвитку напрямків політики
ЦСР відображають очікування учасників
процесу та майбутній політичний напрямок на
міжнародному, національному та місцевому
рівні. Компанії, які переглянуть свої пріоритети
відповідно до ЦСР, мають можливість здобути
більшу лояльність клієнтів, працівників та інших
учасників. В той час, як компанії, що знехтують
цією можливістю, будуть більш вразливими до
зростаючих юридичних та репутаційних ризиків.
Суспільна та ринкова стабілізація
Бізнес не може бути успішним в неспроможному
суспільстві. Інвестування в процес досягнення
цілей ЦСР посилює ключові показники бізнесового успіху, що включають в себе наявність
правових ринків, прозорих фінансових систем
та інституцій, вільних від корупції та з якісним
управлінням.
Використання спільної мови та спільної мети
ЦСР окреслюють загальні рамки для дій та
ведення обговорень, які допоможуть компаніям спілкуватись з учасниками процесу на теми
впливу та показників в більш систематичний та
ефективний спосіб. Ці цілі сприятимуть створенню партнерств - синергій з метою реагування на
найбільш нагальні суспільні виклики.
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Що таке Компас ЦСР?
Компас ЦСР покликаний бути дороговказом для компаній
в питаннях того, як інтегрувати ЦСР до їх стратегій, а також
як оцінювати та контролювати їх внесок для досягнення
цих цілей.
Путівник пропонує п’ять кроків, які допоможуть компанія
максимізувати їх внесок для досягнення ЦСР. Компанії
можуть скористатись п’ятьма кроками для того, щоб
визначити або адаптувати свій курс в залежності від
того, як далеко просунулась компанія в забезпеченні
ефективного використання ресурсів, що, в свою чергу, є
результатом її основної бізнес стратегії.
Зазначені в компасі ЦСР п’ять кроків базуються на
визнанні компаніями відповідальності за дотримання
відповідності до норм відповідного законодавства, поваги
до міжнародних мінімальних стандартів та запобігання всім
проявам, що негативно впливають на дотримання прав
людини, в якості свого пріорітета.
Компас ЦСР розроблений з огляду на великі
мультинаціональні компанії. Малі та середні суб’єкти
підприємництва, а також інші організації заохочуються до
використання цього ресурсу в якості мотивації та адаптації
в разі необхідності. Він розроблений для використання на
рівні управлінських одиниць, однак може застосовуватись
до конкретного продукту, ділянки, до певного
організаційного та регіонального рівня в залежності від
конкретних вимог.

Компас ЦСР – це посібник, який розподілений на секції,
що, в свою чергу, відповідають кожному із п’яти кроків
путівника.

01 Усвідомлення ЦСР

Передовсім компаніям допомагають ознайомитись із
ЦСР.

02 Визначення пріоритетів

З метою охопити найбільш вагомі бізнес можливості
представлені ЦСР та зменшити ризики компанії
заохочуються визначити свої пріоритети на основі
оцінки своїх позитивних та негативних, актуальних
та майбутніх впливів на ЦСР вздовж цілого ланцюга
формування вартості.

03 Встановлення цілей

Визначення цілей є критично важливим для успіху
бізнесу. Це також допомагає розвивати спільні
цінності та кращий рівень продуктивності всередині
організації. Шляхом інтегрування ЦСР до основних
цілей компанії її керівництво може продемонструвати
свою відданість в питаннях сталого розвитку.

04 Інтегрування

Інтегрування принципів сталості до основних цілей
в бізнесі та управлінні а також впровадження
шляхів виконання завдань сталого розвитку у
всіх сферах функціонування компанії - це ключ
до успіху в досягненні поставлених цілей З метою
досягнення спільних цілей або подолання спільних
викликів компанії все більш схильні долучатись до
партнерства вздовж ланцюга формування вартості,
в межах свого сектору або з урядами та неурядовими
організаціями

05 Звітування та поширення інформації

Крок 01
Усвідомлення
ЦСР

Цілі сталого розвитку надають компаніям можливість
звітувати про ступінь їх виконання за допомогою
узагальнених індикаторів та спільних пріоритетів.
Компас цілей сталого розвитку заохочує компанії
включати Цілі Сталого Розвитку під час інформування
та звітування перед учасниками процесу.

Крок 02
Визначення
пріоритетів

Крок 05
Звітування
та поширення
інформації
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Крок 03
Встановлення
цілей

Крок 04
Інтегрування
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Крок 01
Усвідомлення
ЦСР
В якості першого кроку важливо
ознайомитись із ЦСР та зрозуміти
можливості та сфери відповідальності, що
їх вони пропонують для Вашого бізнесу.

ЦСР закликають компанії з
усього світу сприяти поступу
сталого розвитку за допомогою
їх інвестицій, розробок та
бізнес практик. В такий спосіб
Цілі спонукатимуть компанії
зменшувати їх негативний
вплив та водночас підсилити
позитивний внесок до порядку
денного сталого розвитку.
Ступінь та швидкість з якою
компанії довкола світу
розвивають більш сталі та
інклюзивні бізнес моделі зіграє
важливу роль для досягнення
успіху ЦСР. В свою чергу, самі
компанії є об’єктами впливу
викликів, на які націлені ЦСР.

6

У наступних підрозділах цього
кроку ми дослідимо, чим є ЦСР, як
вони виникли і як компанії можуть
використовувати їх для своєї
користі, а також в який спосіб вони
базуються на існуючих сферах
бізнес відповідальності:
Що таке ЦСР?

7

Розуміння бізнес-кейсу

8

Засадничі сфери
відповідальності бізнесу

10
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Що таке ЦСР?
Спроектовані для дій на глобальному рівні:
В період між 2000 та 2015 Цілі Розвитку
Тисячоліття задали важливі рамки для розвитку,
завдяки чому було досягнуто успіху в ряді
областей, таких як зменшення рівня бідності та
покращення здоров’я та освіти в країнах, що
розвиваються.

Ціль 1.

Подолання бідності у всіх її формах та усюди

Ціль 2.

Подолання голоду, досягнення продовольчої
безпеки, поліпшення харчування і сприяння
сталому розвитку сільського господарства

Ціль 3.

Забезпечення здорового способу життя та
сприяння благополуччю для всіх в будь-якому
віці

Ціль 4.

Забезпечення всеохоплюючої і справедливої
якісної освіти та заохочення можливості
навчання впродовж усього життя для всіх

Ціль 5.

Забезпечення гендерної рівності, розширення
прав і можливостей усіх жінок та дівчат

Ціль 6.

Забезпечення наявності та раціонального
використання водних ресурсів і санітарії для
всіх

Ціль 7.

Забезпечення доступу до недорогих, надійних,
стійких і сучасних джерел енергії для всіх

Ціль 8.

Цілі є універсальними для застосування в
розвинених країнах та в тих, що розвиваються.

Сприяння поступальному, всеохоплюючому
та сталому економічному зростанню, повній і
продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

Ціль 9.

Очікується, що уряди на їх основі сформують
національні плани дій, політик та ініціатив, що
відображатимуть різні реалії та можливості, які є
характерними для цих країн.

Створення стійкої інфраструктури, сприяння
всеохоплюючій і сталій індустріалізації та
інноваціям

Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між
ними

ЦСР слідують за ЦРТ і розширюють ряд
викликів, які слід подолати, щоб побороти
бідність. Вони також охоплюють широкий
спектр взаємопов’язаних тем сталого розвитку
з області економіки, соціального захисту та
довкілля.
ЦСР зародились під час, мабуть-що найбільш
інклюзивного процесу в історії ООН, який
дозволив відобразити значний внесок всіх
секторів суспільства та зі всіх куточків світу.
Лишень завдяки Глобальній угоді ООН 1 500
компаній зробили свій внесок та отримали
консультації.

Хоча в першу чергу ЦСР адресовані до урядів,
вони спроектовані таким чином, щоб охопити
широкий спектр організацій та окреслити в
межах спільної стратегії пріоритети та прагнення
в підтримку зусиль в напрямку сталого розвитку.
Важливо також те, що ЦСР визнають ключову
роль, яку бізнес може і повинен відігравати в їх
досягненні.

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки,
життєстійкості й екологічної стійкості міст і
населених пунктів
Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних
моделей споживання і виробництва
Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі
зміною клімату та його наслідками
Ціль 14. Збереження та раціональне використання
океанів, морів і морських ресурсів в інтересах
сталого розвитку
Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші та
сприяння їх раціональному використанню,
раціональне лісокористування, боротьба з
опустелюванням, припинення і повернення
назад (розвертання) процесу деградації земель
та зупинка процесу втрати біорізноманіття
Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого
суспільства в інтересах сталого розвитку,
забезпечення доступу до правосуддя для всіх і
створення ефективних, підзвітних та заснованих
на широкій участі інституцій на всіх рівнях
Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й активізація
роботи в рамках Глобального партнерства в
інтересах сталого розвитку

Кожна ціль пропонує кілька
конкретних та оперативних завдань.
Додаткову інформацію можна
знайти за посиланням:
www.sdgcompass.org
SDG Compass
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Крок 01
Усвідомлення
ЦСР

Розуміння Бізнес-Кейсу
В ході розробки та впровадження нових рішень
для досягнення ЦСР компанії можуть відкрити
нові можливості та зменшити рівень прийнятних
ризиків. Компанії можуть використовувати ЦСР в
якості всеохоплюючої платформи для формування,
стимулювання, інформування та звітування про
свої стратегії, цілі та діяльність. Це сприятиме
їх капіталізації за рахунок ряду переваг, що
включають:
Визначення майбутніх бізнес можливостей
Глобальні виклики сталого розвитку вже самі по
собі є ринковими можливостями для тих компаній, які здатні розробляти та втілювати інноваційні та ефективні рішення/ До таких відносяться:
–– Інноваційні технології для підвищення рівня
енергоефективності, відновлюваної енергії,
зберігання енергії, еко будинки та сталий
транспорт
–– Заміна виготовлених та оброблених в
традиційний спосіб продуктів на інформаційно-комунікаційні технології та інші технологічні розробки, що зменшують рівень
викидів та відходів
–– Задоволення потреб великого, і здебільшого досі не задіяного, ринку продуктів
та послуг, включно з охороною здоров’я,
освітою, енергетикою, фінансами та інформаційно-комунікативними технологіями, що
можуть покращити життя чотирьох мільярдів людей які на сьогодні живуть у бідності
ЦСР мають на меті змінити русло глобальних
державних та приватних інвестицій в напрямку
викликів, які вони покликані побороти. Це
сприятиме росту ринків та вільному доступу до
капіталу для компаній, які можуть запропонувати
відповідні технології та рішення на основі сталих
та інклюзивних бізнес моделей.
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Посилення цінності корпоративної сталості
Бізнес кейс для корпоративної сталості є
добре вивченим. Шляхом інтеграції міркувань
сталості вздовж ланцюга формування
вартості компанії можуть захистити існуючу
та створити додаткову вартість для себе,
наприклад збільшуючи продаж, розробляючи
нові сегменти ринку, зміцнюючи бренд,
покращуючи виробничу ефективність,
стимулюючи інноваційність продукту та
зменшуючи плинність кадрів.
Глобальні зусилля урядів та інших учасників
процесу в напрямку досягнення ЦСР надалі
посилять рушії зростання фінансової вартості
корпоративної сталості, що включає:
–– Запровадження податків, зборів та інших
цінових механізмів для того, щоб актуальні
зовнішні фактори для компаній переросли в
розряд внутрішніх. Це дозволить ще більше
посилити економічні стимули для компаній,
використовувати ресурси більш ефективно
або перейти на більш сталі альтернативи.
–– Молоді покоління особливо цінують відповідальні та інклюзивні практики в бізнесі, і
сталість виробництва відіграє дедалі важливішу роль у боротьбі за таланти. Моральний
образ роботодавця, рівень його залученості
та продуктивності можуть зрости серед
компаній, що здійснюють кроки в просуванні ЦСР.
–– При прийнятті рішень про покупку споживачі довкола світу дедалі більше керуються
суспільним сприйняття компанії, як такої,
що опікується питаннями сталого розвитку, і
ЦСР можуть надалі посилити цей тренд.
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Зміцнення відносин між учасниками процесу та здатність компанії іти в ногу з розвитком різних напрямків політики
ЦСР відображають очікування учасників
процесу, а також майбутні напрямки політики
на міжнародному, національному та місцевому
рівні. Компанії, які корелюють свої пріоритети
відповідно до ЦСР, в кращій мірі можуть
взаємодіяти з клієнтами, власними працівниками
та іншими учасниками процесу, а саме з тими, які
не є вразливими до зростаючих юридичних та
репутаційних ризиків.
Компанії що допомагають поступу ЦСР мають
можливість:
–– Покращити довіру серед учасників процесу
–– Підсилити їх ліцензію на діяльність
–– Зменшити юридичні, репутаційні та бізнес
ризики
–– Бути більш гнучкими щодо витрат або вимог законодавства в майбутньому
Суспільна та ринкова стабілізація
Бізнес не може бути успішним в умовах
слабкого громадського суспільства.

Використання спільної мови та прагнення досягти спільної мети
Цілі сталого розвитку окреслюють спільну
основу для дій та мови, які допоможуть
компаніям більш систематично та
ефективно інформувати учасників процесу
про свій вплив та показники.
Завдяки тому, що ЦСР формують єдине
розуміння пріоритетів та загальної мети
у всіх напрямках сталого розвитку, вони
також можуть допомогти в налагодженні
більш ефективного партнерства між
урядами, організаціями громадського
суспільства та іншими компаніями.

На шляху трансформації
світу
Порядок денний сталого
розвитку 2030
Стаття 67

Інвестиції в досягнення ЦСР зміцнює ключові
показники для успіху бізнесу
Успішне впровадження ЦСР допоможе:
–– Вивільнити мільярди людей з бідності і
таким чином збільшити споживчі ринки по
всьому світу
–– Підвищити рівень освіти і в такий спосіб
збільшити кількість добре підготовлених та
активних працівників
–– Досягти поступу в питаннях гендерної рівності та в питаннях створення можливостей
для жінок, що сприятиме створенню нового
віртуального ринку, який за розміром та
купівельною спроможність буде еквівалентним населенню Китаю та Індії
–– Упевнитись в тому, що глобальна економіка
діє безпечно в межах можливостей нашої
планети постачати основні ресурси такі,
як вода, родючий ґрунт, метали і мінерали,
і таким чином бережно використовувати
ресурси, від яких залежить виробництво в
компаніях
–– Підтримати інституції, які були б підзвітні та
мали якісне управлінням, а також ведення торгівлі та фінансові інституції, що є
відкритими та пробуваними на основі чітких
правил

SDG Compass
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Крок 1
Розуміння
ЦСР

Засадничі сфери відповідальності бізнесу
Компас цілей сталого розвитку базується
на визнанні всіма компаніями своєї
відповідальності діяти згідно відповідного
законодавства, дотримуватись визнаних на
міжнародному рівні мінімальних стандартів
та поважати універсальні права - незалежно
від розміру сектора або місця ведення ділової
активності.
Як визначено в Глобальному договорі ООН щодо
принципів прав людини та повторно підтверджено
в Настановчих принципах ООН щодо бізнесу та
прав людини, повага до прав людини та намагання
компанії підтримати чи покращувати дотримання
людських прав суттєво різняться. Найперше, що
очікується від компаній - це уникнення ситуацій
нехтування людськими правами та реагування
на шкоду завдану, як в результаті своєї ділової
активності, так і в результаті ділових відносин.
Будь - які намагання сприяти промоції людських
прав та поступу сталого розвитку не можуть
звільнити компанії від засадничої відповідальності.
Відповідно до настановчих принципів ООН
першочерговим пріоритетом компанії завжди
повинно бути реагування на негативний вплив та
дотримання прав людини, пов’язаних із діяльністю
компанії та її ланцюгами формування вартості.
У випадку, коли компаніям доводиться
пріоритезувати порядок, за яким вони
працюватимуть над цими питаннями, відповідно
до засадничих принципів ООН, пріоритети
повинні формуватися передовсім в залежності
від величини потенційних негативних впливів.
Іншими словами, мова йде про те, наскільки
серйозними будуть ці збитки, і який їх масштаб,
а також наскільки важко буде їх нейтралізувати.
Пріоритет повинен надаватись негативним
впливам або ризикам недотримання прав людини,
незалежно від їх можливої вартості або їх переваг
для бізнесу. Тим не менше, дедалі більше фактів
свідчать про те, що ризики недотримання прав
людини часто перетинаються з ризиками для
бізнесу, і такий перетин особливо характерний
для тих випадків, коли негативний вплив на
дотримання прав людини є найбільш значимим.
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Існуюча нормативна база
принципи та настанови
Протягом останніх кількох десятиліть
неперервний діалог між бізнесом, урядами,
громадським суспільством та інтелектуальними
авторитетами сформували міжнародні рамки,
принципи та дороговкази відповідальної та
етичної бізнес-поведінки.
Перелік принципів, які можна застосувати
універсально для всіх компаній включає:
–– Тристоронню Декларацію Принципів, що
стосуються Транснаціональних корпорацій та соціальної політики від МОП (Міжнародна Організація Праці)
–– Принципи Глобального Договору ООН
–– Настановчі принципи ООН, що стосуються
бізнесу та дотримання прав людини
Ці принципи закликають компанії поважати
універсальні права та дотримуватись певних
мінімальних стандартів. Для прикладу,
Десять Принципів Глобального Договору ООН
стосуються прав людини та праці, довкілля
та боротьби з корупцією, і окреслюють
мінімальні очікування від будь-якої компанії, що
долучаються до руху сталого розвитку.
Схожим чином, Настановчі Принципи
ООН стосовно бізнесу та прав людини
ще раз підкреслюють та розвивають тему
відповідальності компаній поважати права
людини.
Додатково існує ряд настанов, що їх
рекомендують компаніям взяти до уваги в якості
основи для їх внеску до досягнення ЦСР. Сюди
входять ISO 26000, Настанови з соціальної
відповідальності та більш регіонально
орієнтовані настанови такі, як Настанови для
Транснаціональних компаній ОЕСР (Організації
Економічної Співпраці та Розвитку)
Інструменти для існуючих принципів, стандарти
та посібники, а також інші корисні бізнес
інструменти можна знайти за адресою
www.sdgcompass.org
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Крок 02
Визначення
пріоритетів
З метою отримання користі від
можливостей та викликів пов’язаних із
ЦСР, визначення Ваших інтересів допоможе
Вам націлено спрямувати свої зусилля.

Не всі 17 ЦСР будуть в
однаковій мірі важливими для
Вашої компанії.
Масштаб залучення Вашої
компанії до досягнення кожної
з цілей, зарівно як і ризики та
можливості, які кожна з Цілей
представляє сама по собі,
залежатимуть від багатьох
факторів.
Якщо підходити до ЦСР
стратегічно, то в якості
першого завдання слід
зробити оцінку актуального
та потенційного, позитивного
та негативного впливів
Вашої бізнес діяльності для
досягнення ЦСР вздовж всього
ланцюга формування вартості.

Цей крок окреслює, як компанія
може визначити пріоритети,
зосередившись на трьох
масштабних діях:
Картування ланцюга формування
вартості для визначення сфер
впливу
Відбір індикаторів та збір даних
Визначення пріоритетів

Це допоможе ідентифікувати
сфери, в яких позитивний вплив
можна примножити, і в той же
час визначити ті, де негативний
вплив можна зменшити або його
уникнути.

SDG Compass
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Крок 2
Визначення
пріоритетів

Картування ланцюга формування вартості
для визначення сфер впливу
Найбільший соціальний влив та вплив на
навколишнє середовище Вашої компанії
може бути поза межами ресурсів, якими
володіє або які контролює Ваша компанія. В
той же час, найбільші потенційні можливості
можуть знаходитись вище або нижче ланцюга
формування вартості.

Належним чином слід розглянути як актуальні, так і
ймовірність майбутніх впливів.
Картування такого типу не включає в себе детальну
оцінку кожної із ЦСР на кожному етапі ланцюга
формування вартості і є радше загальним аналізом
того, де можна очікувати найбільший рівень впливу.
Це означає, що потрібно перевірити кожен сегмент
ланцюга формування вартості, який підпадає
під оцінювання для того, щоб визначити, де
знаходяться:

Саме тому, рекомендується, щоб Ваша компанія
розглянула весь ланцюг формування вартості починаючи від постачальної бази та внутрішньої
логістики, далі крізь весь процес виробництва
та операцій, і закінчуючи збутом, споживчим та
кінцевим циклами продуктів. Це можна вважати
першим кроком з оцінки впливу та визначення
пріоритетів.

–– Основні компетенції, технології та портфоліо продуктів Вашої компанії, які актуально або потенційно можуть позитивно спряти впровадженню
однієї або кількох ЦСР;

Заохочується, щоб компанії розпочали цю
важливу оцінку з загального картування ланцюгів
формування вартості, що допоможе визначити
сфери з високою ймовірністю як негативних, так і
позитивних впливів на представлені в ЦСР аспекти.

–– Актуальна або потенційна діяльність Вашої
компанії вздовж всього ланцюга формування
вартості, де вона безпосередньо або опосередковано може мати негативний вплив на одну або
декілька ЦСР.

В дії Картування ЦСР відповідно до ланцюга формування вартості
Компанія визначає в якості свого пріоритету
збільшення через свою діяльність позитивного
впливу на ЦСР 8 шляхом забезпечення мінімальної
заробітної плати у всіх своїх відділеннях по всьому
світу

ЦСР 8
Прийнятний
робочий
та економічний
приріст

Компанія визначає в якості свого пріоритету збільшення через свою діяльність позитивного впливу на ЦСР
13 для використання своїх продуктів шляхом розробки
та випуску продукції, що дозволить споживачам
зменшити їх використання енергії та пов’язаних із цим
викидів парникових газів

ЦСР 13
Дії в боротьбі
зі зміною
клімату

ЗБІЛЬШЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ
ЛАНЦЮГ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ

Сировина

Постачальники

Внутрішня
логістика

Діяльність
компанії

Збут

Використання
продукту

Кінцевий
цикл
продукту

МІНІМІЗАЦІЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
ЦСР 6
Чиста вода
та водовідведення

Компанія визначає зменшення свого негативного
впливу на ЦСР6 вздовж ланцюга формування
вартості як пріоритет в роботі з постачальниками, аби
ті скоротили, в свою чергу, споживання води в
районах, що потерпають від її нестачі
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ЦСР 11
Сталі
міста
та громади

ЦСР 12
Відповідальне
споживання
та виробництво

Компанія визначає зменшення свого негативного
впливу на ЦСР 11 своїм пріоритетом в межах своєї
внутрішньої і зовнішньої логістики шляхом покращення безпеки на дорогах для своїх водіїв

Компанія визначає зменшення свого негативного
впливу на ЦСР 12 своїм пріоритетом для кінцевого
циклу продукту шляхом покращення можливостей
вторинного використання та вторинної переробки

www.sdgcompass.org

SDG Compass

Запропоновані в цьому кроці три дії спроектовані
для оцінки впливу на рівні підприємства,
однак можуть за вимогою застосовуватись до
продукту, ділянки або регіонально рівня.
Незалежно від вибору, важливо, аби були
прозорими вибрані межі, а також чітко
сформульовані причини, через які певні
географічні локації або бізнеси були виключені.
Рекомендується протягом процесу картування
брати до уваги контекст, а саме близькість
виробництва та інших сегментів ланцюга
формування вартості до географічних регіонів
з низьким рівнем показників досягнення ЦСР.
Наприклад, якщо для Вашого виробництва
необхідне інтенсивне використання робочої сили
або ланцюг постачання проходить через регіони
з низьким рівнем заробітних плат та неналежним
дотриманням робочих прав і стандартів, скоріш
за все мова йде про ділянку з потенційно
високим рівнем впливу.
Схожим чином, актуальне або потенційне
виробництво, де є людські потреби, що їх
можна допомогти задовільнити завдяки
продукції компанії, такі як потреби медичного
забезпечення або потреби доступу до сталої
енергії, - ці факти також вказувати на сегмент
потенційно високого рівня впливу.
В деяких випадках доступними є дані з певного
сектору індустрії, що допомагає визначити
сектори з високим рівнем впливу, і додаткові
інструменти можуть також бути корисними у
цьому процесі (див Інструменти для картування
зон з великим рівнем впливу вздовж ланцюга
формування вартості).
Процес картування включає в себе комунікацію
з зовнішніми учасниками процесу з метою
визначення поглядів та застережень, пов’язаних
з актуальним або потенційним впливом на ЦСР.
Залучення учасників процесу повинне бути
інклюзивним та належним чином враховувати
точки зору маргінальних та вразливих груп.
Учасники процесу не завжди матимуть повне
розуміння всіх потенційних зон з високим
рівнем впливу, особливо щодо потенційного
позитивного впливу компанії. Саме тому,
картування зон з високим рівнем впливу
включає також внутрішню оцінку існуючих та
потенційних зв’язків між діяльністю компанії та
темами, що їх охоплюють ЦСР.

SDG Compass
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Інструменти для картування
зон з великим рівнем впливу
вздовж ланцюга формування
вартості
Доступним є ряд інструментів та
методологій, які допоможуть компаніям
визначити зони з високим рівнем
впливу. Багато компаній використовують
методологію Оцінки Життєвого Циклу (ЩЖЦ)
та розширеної моделі “витрати - випуск” з
урахуванням впливу на довкілля (РМЗВД).
Деякі інструменти можна застосовувати до
окремих ЦСР. До прикладу, GHG Protocol
Scope 3 Evaluator, the Social Hotspots
Database, the Human Rights and Business
Country Guide, the WBCSD Global Water
Tool and the Poverty Footprint Tool. Ці та інші
інструменти оцінки впливу можна знайти за
адресою: www.sdgcompass.org.

Залучення учасників процесу
Інклюзивне залучення як внутрішніх, так і
зовнішніх учасників процесу є ключовим для
тристороннього процесу. Ретельна увага до
їх проблем, інтересів та застережень, а також
очікувань, допоможе сформувати та поглибити
розуміння впливу Вашої компанії на ЦСР.
Учасники процесу також можуть надавати
інформацію та надихати на дослідження бізнес
можливостей пов’язаних з ЦСР.
Рекомендується, щоб Ваша компанія
надавала пріоритет учасникам процесу, на
яких можуть негативно вплинути рішення та
діяльність компанії. Надалі компанія повинна
надавати пріоритет решті учасників процесу,
відповідно до впливу, який на них має
компанія та потенційного впливу, який вони
можуть мати для компанії.
Дуже важливо, щоб були докладені
особливі зусилля, аби зрозуміти інтереси
та застереження учасників процесу, які не
можуть чітко сформулювати свої погляди
(на такі теми як майбутні покоління та
екосистеми), та приділити достатню увагу
соціально незахищеним та маргіналізованих
груп, а також інших вразливих учасників
процесу таких, як жінки, діти, корінне
населення та працівники-мігранти.
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Крок 2
Визначення
пріоритетів

Вибір
індикаторів та збір даних
Картування зон з великим рівнем впливу допоможе Вашій компанії зрозуміти, де сконцентрувати
свої зусилля. Для кожної зони з потенційно
високим рівнем впливу визначте один або
більше індикатори, які найбільш адекватно
відображають взаємозв’язок між діяльністю
Вашої компанії та її впливом на сталий розвиток
так, щоб можна було спостерігати прогрес
протягом певного періоду часу.
Для цього випадку веб - сторінка Компасу ЦСР
www.sdgcompass.org містить набір індикаторів,
спроектованих відповідно до 17 ЦСР та їх завдань.
Інструментарій містить існуючі бізнес індикатори
такі, як GRI? та CDP? а також індикатори з інших
ресурсів.
Ваша компанія може вибрати найбільш адекватні
індикатори для кожної зони з потенційно високим
рівнем впливу або використовувати їх в якості
натхнення для формування власних індикаторів.
Щоб зрозуміти, як компанія впливає на досягнення
ЦСР, важливо зрозуміти, як її бізнес діяльність
проектується на її економічний та соціальний
вплив, а також на вплив на стан довкілля.
Процес в п’ять кроків, який ще часто називають
Логічною моделлю, простежує шлях від витрат,
через діяльність, продукт, результати та впливи.
Зазвичай, корисно розробити таку модель
разом з учасниками процесу, особливо з тими,
які безпосередньо вразливі до впливу. Можна
використовувати логічну модель для того, аби
зрозуміти, які дані слід збирати. Наприклад, якщо
Ваша компанія не може зібрати дані про результати
та вплив, вона, натомість, може зібрати інформацію
про сам продукт.
Для того, щоб відібрати належні індикатори для
оцінки впливу, Ваша компанія повинна для початку
вибрати набір індикаторів, які представлятимуть

збалансоване та адекватне відображення
показників компанії та її впливу в певній зоні. Це
включає розгляд різних типів індикаторів, що
представляють витрати, діяльність, продукт та
результати, і при цьому слід упевнитись у тому,
що наявний здоровий баланс між вторинними
індикаторами (такими, що вимірюють результати
та вплив) та основними індикаторами (такими, які
прогнозують результати та вплив).
Наступним кроком стане визначення та збір даних
для кожного з вибраних бізнес індикаторів. Не
завжди є можливим збирати дані безпосередньо.
Це зумовлено тим, що вплив може здійснюється
вище чи нижче ланцюга формування вартості, а
також комплексністю самого ланцюга. Вартість
та комплексність вимірювання повинна бути
співрозмірною до доданої цінності, яку таке
вимірювання допомагає створити.
Використання існуючих бізнес систем та процесів
збору даних, до прикладу вибірка необхідних
даних з систем закупівель або продаж, буде
більш ефективною, ніж розробка нових процесів.
Якщо необхідні дані є недоступними через
існуючі системи, до інших загальних методів
збору та накопичення інформації можна віднести
впровадження системи звітності (для виробництва
в компанії та/або для її постачальників), здійснення
візитів на місцевість, опитування, фокус групи,
інтерв’ю, тощо. Пропонується, щоб Ваша компанія
визначила ризики, Пропонується, щоб для кожної
дії збору даних, Ваша компанія визначила ризики
недостовірних звітів та ввела схеми контролю, щоб
забезпечити якість та цілісність даних. Внутрішня
та зовнішня верифікація допоможе збільшити
надійність даних
Нижче Ви можете ознайомитись із прикладом в дії

В дії: Логічна модель
Цей приклад допоможе продемонструвати, як
працює Логічна модель. Компанія, яка інвестує
в таблетки очистки води має можливість
зменшити поширення хворіб, що передаються
водним шляхом, що відповідно сприяє
досягненню СЦР 3 завдання 3.3

“Покласти край епідемії СНІДу, туберкульозу,
малярії, гепатиту, а також розповсюдженню
інших інфекційних захворювань”.
Ця компанія може зрозуміти свій внесок в
досягнення завдання 3.3, здійснивши наступні
кроки”

Витрати

Діяльність

Продукт

Результат

Впливи

Які ресурси
використовуються,
що можуть негативно
або позитивно вплинути
на досягнення ЦСР?

Які види діяльності
були здійснені?

Що є продуктом цієї
діяльності?

Які зміни відбулись
серед цільової групи
населення?

Якими є зміни
як результаті
наявності продукту?

Приклад:

Приклад:

Приклад:

Приклад:

Приклад:

Дослідження і розвиток,
виробництво, витрати
на маркетинг $

Продаж таблеток очистки
води (описове роз’яснення
докладених зусиль в сфері
маркетингу та
розповсюдження)

Кількість проданих
таблеток (кількість та
демографічна інформація
про населення,
яке купує таблетки

Спожита очищена
вода (% загальної
спожитої води)

Менший рівень розповсюдження хвороб, що
передаються водним
шляхом (відсоток
зменшення супроти
рівня продажу)

Визначення
Define
priorities
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An
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Інструментарій індикаторів Компасу ЦСР надає
інформацію про найбільш вживані індикатори
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Крок 03
Встановлення
цілей
Цілі визначаються безпосередньо на основі
результату оцінки впливу та пріоритетів,
про які йдеться в кроці 02. Цей процес є
ключовим для стимулювання доброго рівня
продуктивності.

Встановлення конкретних та
визначених часовими рамками
цілей сталого розвитку, які
піддаються вимірюванню,
можуть допомогти культивувати
спільні пріоритети та
стимулювати продуктивність
всередині самої організації.
Така практика стає все більш
поширеною.
Узгоджуючи свої пріоритети з
ЦСР, компанії можуть визначити
більш змістовні завдання та
в більш ефективний спосіб
поширювати інформацію про
свої зобов’язання сприяти
сталому розвитку.
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Цей крок щодо встановлення цілей
складається з чотирьох кроків:
Визначення набору цілей
та КРІ

17

Визначення вихідних даних
та вибір типу цілі

18

Визначення рівня
амбіційності

18

Оголошення зобов’язання
щодо ЦСР

20

www.sdgcompass.org
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Визначте обсяг цілей та КІП ключовий
індикатор продуктивності
Рекомендується, щоб обсяг завдань вашої
компанії, пов’язаних зі сталим розвитком,
передовсім був зорієнтований на пріоритети,
визначені в кроці 02. Це допоможе впевнитись в
тому, що завдання Вашої компанії включатимуть
можливості для позитивного внеску в
досягнення ЦСР, а також для зменшення
актуальних та потенційних негативних впливів.
Схожим чином, це також сприятиме не тільки
виробничим процесам всередині компанії, а
також створить можливості для покращень
вздовж цілого ланцюга формування вартості.
Протягом років багато компаній ставили
перед собою цілі, пов’язані з проблемами
навколишнього середовища, такими як викиди
вуглецю, а також використання водних та інших
природних ресурсів. Однак менш звичними є
завдання, пов’язані із соціальним аспектами
сталого розвитку, такими як подолання
бідності та боротьба з корупцією. Частково
це зумовлено тим, що ці проблеми є більш
складними для моніторингу та вимірювання
прогресу. Незважаючи на ці методологічні
виклики, компаніям все ж радять ставити перед
собою завдання, які покриватимуть всі визначені
ними пріоритети з урахуванням економічних,
соціальних та пов’язаних з довкіллям аспектів
сталого розвитку.
Відбір основного індикатора продуктивності (КІП)
- це основний етап визначення завдань, який
надалі можна використовувати як основу для
стимулювання, моніторингу та інформування
про прогрес. Деякі компанії визначають широкі
або нечіткі завдання, що за своєю природою
роблять неможливим вимірювання прогресу.
До прикладу, прагнення досягти нейтрального
викиду вуглецю без чіткого визначення обсягу
завдань та кінцевих термінів. В цих випадках,
рекомендується вибрати кілька ключових
індикаторів продуктивності, кожен з яких
створює ґрунт для конкретних та визначених
часовими рамками цілей сталого розвитку, які
піддаються вимірюванню.

SDG Compass

www.sdgcompass.org

Ідеальною відправною точкою для відбору
КІП є ті індикатори, що використовуються
для оцінки впливу, як роз’яснено в Кроці 02
“Вибір бізнес індикаторів та збір даних”. Ваша
компанія може звузити відбір для кожного
пріоритету Ваша до кількох індикаторів, які
найкраще представляють її вплив на конкретну
сферу сталого розвитку.
За можливості, рекомендується, щоб Ваша
компанія відібрала ті КІП, які безпосередньо
стосуються її впливу або продуктів її діяльності.
Для деяких завдань це виявиться непростим,
а подекуди неможливим, завданням через,
наприклад, брак відповідних та доступних
даних. В таких випадках виберіть КІП, який
може вважатись таким, що має “приблизний
вплив”. До прикладу, можна апелювати
до ресурсів, таких як капітал, в який Ваша
компанія планує інвестувати, або до
конкретних дій, таких як тренінги, що їх Ваша
компанія планує провести.
Далі, рекомендується, щоб Ваша компанія
за можливості вибрала загально вживаний
індикатор, такий як КІП. Це дозволить значно
спростити процес збору та порівняння даних
серед компаній. Як роз’яснено в Кроці 02, веб
сторінка www.sdgcompass.org містить Інтернет
інструменти найбільш вживаних в бізнесі
індикаторів для кожного із завдань ЦСР.
Додатково до КІП, які приймаються для
всієї компанії і про які компанія інформує
широкий загал, для Вашої компанії може бути
корисно визначити додаткові індикатори, щоб
підтримати конкретні складові моніторингу
бізнес прогресу з огляду на завдання.
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Крок 3
Встановлення
цілей

Визначення вихідних
даних та вибір типу цілі

Визначення рівня
амбіційності

Важливо визначити вихідні дані для кожної цілі.
Цей процес тісно пов’язаний з процесом оцінки
впливу, який підсумовано в Кроці 02.
Підґрунтя може бути прив’язаним до:

Рекомендується ретельно зважити рівень амбіційності Вашої компанії щодо цілей та проконсультуватись як з внутрішніми, так і зовнішніми
учасниками процесу для того, щоб отримати
нагальні настанови. Амбіційні цілі схильні
стимулювати більший рівень впливу та кращу
продуктивність, ніж помірковані цілі. Задаючи
планку значно вище того рівня, який був спрогнозований на основі вихідних даних, і задаючи
цілі, які наразі ніхто не знає як досягти, Ваша
компанія стане джерелом інновацій та спонукатиму креативність.

–– Конкретного моменту в часі: до прикладу,
можливо, є ціль збільшити кількість жінок в Раді
Директорів на 40% до кінця 2020 відповідно до
показників кінця 2013 %;
–– Конкретного періоду часу: до прикладу, Ваша
компанія може поставити перед собою ціль
зменшити середній рівень споживання води
в період 2018 - 2020 на 50 % в порівнянні до
середнього рівня споживання води за період
2006 - 2008, і в такий спосіб виключити впливи,
спричинені короткостроковими коливаннями.
Те, як Ваша компанія визначає вихідні дані може
в значні мірі вплинути на ймовірність досягнення
цілі. Тому рекомендується, щоб компанія
прозоро роз’яснила, як і чому було вибрано певні
вихідні дані.
Для того, щоб була можливість точно моніторити
прогрес, особливо важливо взяти до уваги зміни,
які впливають та системність та відповідність
звітної інформації, такі, як злиття, купівля та вихід
капіталу. Після таких подій вихідні данні потрібно
перерахувати.
Ваша компанія повинна також вирішити, які
типи цілей переслідувати. В загальному, цілі
поділяються на дві основні категорії:
–– Абсолютні цілі, які враховують тільки КІП: до
прикладу, зменшити кількість хворіб, пов’язаних
із станом здоров’я та безпекою на 30% до 2018,
починаючи з 2015;
–– Відносні цілі (також називають, як інтенсивні), які порівнюють КІП з одиницею продукції:
наприклад, зменшити викиди парникових газів
для Обсягу 1 на одиницю продажів компанії на
25% до 2018, починаючи з 2014.
Абсолютні цілі краще відображають очікуваний
результат для суспільства, однак не беруть до
уваги ріст (спад) компанії. З іншої сторони, відносні
цілі здатні більш чітко виміряти продуктивність
Вашої компанії на одиницю продукту, однак вплив
цілі буде до кінця незрозумілим. Жоден із типів
цілей не дозволяє отримати загальну картину,
тож найкращою рекомендацією буде розповісти
історію про те, які цілі Ваша компанія прагне
досягти.
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Рішення стосовно амбіцій матимуть також репутаційні наслідки, і тому лідери індустрії здійснюють
тиск на своїх колег, аби ті не відставали. До прикладу, якщо одна компанія зобов’яжеться виплачувати
мінімальні заробітні плати всім своїм працівника,
інша компанія з цієї галузі буде змушена слідувати
цьому прикладу, інакше вона залишиться позаду.
Традиційно, компанії визначають свої амбіції шляхом аналізу актуальної та історичної продуктивності,
проектування сценаріїв та порівняння із досягненнями колег. Однак комбінований вплив таких цілей
не є достатнім, щоб адресувати світові виклики в
сфері соціального захисту та довкілля, які постали
перед людством.
Визнаючи це, провідні компанії нещодавно почали
використовувати підхід “навиворіт” до встановлення цілей. Цей підхід набирає обертів з огляду на
зміну клімату так, як компанії зобов’язуються визначити “базовані на науці” цілі, і ця тенденція також
помітна в інших сферах.
ЦСР представляють безпрецедентний політичний
консенсус стосовно того, який рівень прогресу
є бажаним на світовому рівні, - це також можливість для компаній застосувати подібний підхід до
широкого спектру викликів сталого розвитку. Це означає, що визначення рівня амбіційності для Вашої
компанії на основі її прагнення досягти ЦСР та визначення того, якою є “прийнятна частка участі” для
Вашої компанії, виходячи з її галузі, географічного
розміщення та розмірів. Незважаючи на успадковані методологічні виклики, різні підходи “навиворіт”
для визначення узгодженої з ЦСР цілі, може якраз
і допомогти сформувати корпоративне лідерство в
питаннях сталого розвитку на майбутні роки.
Прийняття рішення стосовно рівня амбіційності
Вашої компанії фундаментально пов’язане із
визначенням часових рамок для цілей. Важливим
аргументом на користь проміжку часу, який би
був достатньо довгим для визначення цілей, що
представляють переломний момент для індустрії
створити майбутнє, яке є значно кращим від реалій
сьогодення. Вибір достатньо довгого відрізку часу
сприятиме кращому інформуванню населення - ціль
“отримувати 100% енергії на потреби компанії із
відновлюваних джерел до 2030” є скоріш за все
більш надихаючою та більш впливовою, ніж “75 %
відновлюваної енергії до 2025”. Недоліком є те, що
із збільшенням часових рамок зменшується підзвітність щодо реалізації. Тож, якщо Ваша компанія
встановлює довготривалі перспективи, на приклад
узгоджені із 15-річими часовими рамками ЦСР,
необхідно також окреслити коротко-/середньострокові цілі або поступові кроки.
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В дії: Адаптація підходу встановлення цілей
ПІДХІД “НАВИВОРІТ”
Актуальний внутрішньо-сфокусований підхід до визначення
цілей є недостатнім, щоб задовільнити світові потреби.

ВНУТРІШНЬО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
Розглядаючи те, що необхідно ззовні з глобальної перспективи
та визначаючи відповідні цілі, бізнес може подолати прірву між
актуальною та необхідною діяльністю.
ЦСР становлять безпрецедентний політичний консенсус щодо
того, який рівень прогресу є бажаним на світовому рівні.

SDGs

КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ
НА АКТУАЛЬНІ БІЗНЕС ЦІЛІ
Бізнес цілі:
– Встановлені внутрішньо
– Базуються на історичних
даних, актуальних
трендах та прогнозах
діяльності компанії на майбутнє
– Визначення стандартів
оцінки на основі діяльності
колег з галузі

ПРІРВА В ДІЯЛЬНОСТІ
Існує розрив між
актуальною бізнес
діяльністю
та діяльністю,
необхідною
для задоволення
світових потреб

ГЛОБАЛЬНІ ТА СУСПІЛЬНІ
ПОТРЕБИ

SDGs

Бізнес цілі:
– Встановлені на основі
зовнішніх суспільної
та глобальної потреби
– Базуються на науці
та зовнішніх даних
– Оцінюються супроти
потреб суспільства,
які може задовільнити бізнес

SDGs

SDGs

Ініціативи встановлення цілей
Зростаюча кількість ініціатив, які підтримують
внутрішньо орієнтований підхід до визначення
бізнес цілей, включає:

–– План Дій Світової Бізнес Ради зі Сталого
Розвитку (WBCSD’s Action2020), який формує порядок денний для бізнесу, щоб він
брав на себе певні кроки з забезпечення
–– Ініціатива Науково обґрунтованих Цілей від
сталого розвитку до 2020 і далі. План Дій
Ради Політики Розвитку ООН, Світового Ін2020 визначає суспільні завдання, “суспільно
ституту Ресурсів, Організації Збереження Знинеобхідні елементи” (Societal Must-Haves’) та
каючих Видів та Глобального договору ООН
близько 9 пріоритетних напрямків, що ґрун(The Science Based Targets initiative by CDP, the
туються на науковому огляді під проводом
World Resources Institute (WRI), WWF and the
Стокгольмського Центру Гнучкості Ресурсів
UN Global Compact), яка розробляє інстру(the Stockholm Resilience Centre).
менти та методології для компаній з метою
Окрім
цього, натхнення можна черпати із бази
визначити завдання, які будуть узгодженні із
даних бізнес цілей та завдань, доступних в
домінуючим науковим консенсусом стосовІнтернеті
ного того, що рівень глобальної температури
не повинен підніматись вище двох градусів
–– Веб-сторінка ООН, яка містить публічні
Цельсія.
зобов’язання відповідно до оголошених ком–– Показники Майбутнього (The Future-Fit
паніями цілей та завдань.
Benchmarks), розроблені Природнім Кроком
–– Ґрунтовні цілі від Winston Eco-Strategies
(Natural Step), який визначає ряд “абсолют(PivotGoals by Winston Eco-Strategies), які
них” цілей, які гуртуються на соціальних та
дозволяють користувачам ознайомитись із
природничих науках, і досягти яких в кінцецілями та завданнями 500 Глобальних комвому рахунку повинні прагнути всі компанії,
паній.
незалежно від продукції та послуг, які вони
пропонують.
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Крок 3
Встановлення
цілей

Оголошення зобов’язання щодо ЦСР
Представлення громадськості деяких із
цілей Вашої компанії може бути ефективним
інструментом інформування тому, що вони
за допомогою простих та практичних
термінів висловлюють прагнення компанії
сприяти справі сталого розвитку. Такий шлях
допоможе надихнути та залучити працівників
та бізнес партнерів, а також може створити
міцне підґрунтя для конструктивного діалогу
з зовнішніми учасниками процесу.
Переваги представлення громадськості цілей та
завдань слід зважити на предмет потенційних
ризиків критики, якщо компанія не досягне цілей
вчасно. З метою врегулювання ризиків для Вашої
компанії може виявитись корисним регулярне та
прозоре інформування щодо докладених зусиль,
досягнутого прогресу та викликів.
Компанії можуть оголосити узгодженні з ЦСР
власні цілі на Інтернет сторінці Об’єднаних Націй
за посиланням www.bussiness.un.org. Це включає
вимогу прозорості щодо інформування на щорічній
основі - використовуючи існуючі канали для
сталого розвитку або інтегрованої звітності про
прогрес у досягненні цих цілей.
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Крок 04
Інтегрування
Результатом постановки цілей стануть визначені
конкретні ключові показники ефективності (КПЕ)
та поставлені цілі для кожного зі стратегічних
пріоритетних напрямків діяльності компанії.
Інтегрування сталого розвитку в основу діяльності
та використання кількісно вимірюваних завдань під
час виконання функцій компанії є фундаментальною
умовою для успішної роботи над досягненням цілей.
Інтегрування сталого розвитку
може докорінно змінити всі
складові основної діяльності
компанії, включаючи
пропоновані товари та послуги,
клієнтську базу, управління
ланцюгом поставок, вибір
та використання сировини,
транспортування, роздрібні
мережі та утилізацію товарів.
Для досягнення спільних цілей
чи для роботи над системними
змінами компанії все частіше
залучають партнерів задля
посилення ефекту та
збільшення впливу.
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У цьому розділі ми визначимо
як можна інтегрувати ЦСР за
допомогою таких дії:
вбудовування цілей сталого
розвитку в бізнес
22
врахування цілей сталого
розвитку під час виконання
всіх функцій компанії
23
участь у партнерстві

24
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Інтегрування

Вбудовування цілей сталого розвитку в бізнес
Активне управління з боку директора та
керівництва є запорукою успіху будь-якої
суттєвої зміни в компанії. Для інтегрування
сталого розвитку в бізнес, коли практична
бізнес-цінність цього не завжди зрозуміла
всім працівникам компанії, провід та
підтримка з боку керівництва є особливо
важливою.
Все більше визнання отримує неабияка роль
ради директорів в інтеграції сталого розвитку
в довготермінову стратегію. Ради директорів
відіграють важливу роль коли, наприклад,
спираються на цілі сталого розвитку під час
прийняття та роботу працівників або під
час виплати заохочень керівництву. Задля
забезпечення міцної інтеграції цілей сталого
розвитку в компаніях, надзвичайно важливими
є два принципи:
–– створення спільного розуміння щодо того,
яким саме чином рух до цілей сталого розвитку примножує цінність компанії. Зокрема,
потрібно надавати обґрунтування економічної
доцільності та пояснювати, як сталий розвиток допомагає досягнути інших цілей компанії.
–– обов’язкове включення цілей сталого розвитку до звітів щодо виконання завдань компанії
та до механізмів виплати заробітної плати, де
додаткові заохочення відображатимуть конкретну роль, яку завдання чи особа відіграє у
досягненні відповідної цілі.

22

Для досягнення найбільшого ефекту, цілі
сталого розвитку вашої компанії повинні
бути невід’ємною частиною її фінансових,
стратегічних та оперативних цілей, а також
цілей у сферах продажів та продуктивності.
В кінцевому рахунку, прагнення до сталого
розвитку буде також відображено в образі, місії
та меті компанії, таким чином істотно та помітно
пов’язуючи майбутній успіх компанії зі сталим
розвитком.

Приклади з окремих
галузей
З метою висвітлення видатних прикладів
в конкретних галузях, що має допомогти
визначити конкретні можливості для компанії
у розвитку ЦСР, одночасно з примноженням
вигоди зацікавлених сторін, Глобальний
договір ООН та КПМГ очолили створення
галузевої матриці ЦСР для семи галузей.
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Врахування цілей сталого розвитку під час
виконання всіх функцій компанії
Хоча віддані професіонали та окрема команда з
впровадження сталого розвитку можуть відігравати
важливу роль в досягненні цілей сталого розвитку
компанії, наділення повноваженнями та підтримка
інших корпоративних підрозділів є ключовим для
інтеграції сталого розвитку в стратегію, культуру та
щоденну діяльність компанії. Такими підрозділами
є, наприклад, науково-дослідний, маркетинговий,
поставок, кадровий та людських ресурсів.
Залежно від типу компанії та її цілей сталого
розвитку, деякі підрозділи є важливішими за
інші. Наприклад, ціль, пов’язана з вибором
постачальників, має більше шансів на успіх, якщо
повноваженнями щодо її досягнення наділений
підрозділ відповідальний за управління ланцюгом
поставок. В будь-якому випадку, особиста
відповідальність за прогрес у досягненні окремої
цілі та пов’язаних завдань сприяють успіху.

Багато різних методик залучається під
час впровадження організаційних змін та
підтримки інтеграції бізнесу, починаючи
від підняття рівня обізнаності, тренінгів,
і закінчуючи використанням знань та
натхнення, отриманих від запрошених
експертів та спеціалістів. Багато компаній
створили міждисциплінарні ради, відділи чи
комітети зі сталого розвитку для розробки та
впровадження стратегії компанії щодо сталого
розвитку.
В окремих випадках, комітет зі сталого
розвитку вводиться до структури
керівництва на рівні ради директорів.
Це дозволяє виділити час на стратегічне
обговорення пріоритетів сталого розвитку,
що є надзвичайно цінним на ранніх етапах
інтеграції бізнесу.

Практичний приклад: Втілення цілей сталого розвитку в організації
ПЛАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 2016
КПЕ: ВНЕСОК У ДОСЯГНЕННЯ ЦСР 12
припинити використання усіх шкідливих* речовин в продукції до 2020 року
забезпечити визначення всіх шкідливих речовин, припинення їх використання (якщо можливо)
та виявлення замінників до кінця 2016 року.
*Шкідливі речовини визначаються за допомогою внутрішніх та запрошених експертів і не обмежуються лише речовинами, які заборонені законодавчо.

ДЕЛЕГОВАНІ ДІЇ
ПЛАН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ПЛАН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПІДРОЗДІЛ

УПРАВЛІННЯ ПОСТАВКАМИ

Знайти замінники всім виявленим шкідливим речовинам
у продукції до кінця 2016 року

Визначення та припинення використання (за можливості)
всіх шкідливих речовин у готовій продукції
та складових частинах до кінця 2016 року

ДЕЛЕГОВАНІ ДІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ІНЖЕНЕР
З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ
РОБОТИ
Знайти замінники
всім виявленим шкідливим
речовинам у готовій продукції
та складових частинах
в його/її компетенції
до кінця 2016 року
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ЗАКУПІВЕЛЬНИК
СКЛАДОВИХ
ЧАСТИН
Забезпечити щоб всі
поставки відповідали
закупівельній політиці
щодо шкідливих речовин
до кінця 2016 року
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Участь у партнерствах
Опитування 2014 року показало, що 90%
з 38000 опитаних керівників, управлінців і
лідерів погодилися, що ефективна робота
з побудови сталого розвитку неможлива в
ізоляції.
Визнання цінності співпраці також є невід’ємною
складовою загальної системи ЦСР, оскільки ЦСР
17 висвітлює бажані показники міжгалузевого
партнерства.
Загалом, компанія може спробувати,
щонайменше, три типи партнерства:
–– партнерство під час випуску продукту на
ринок, в рамках якого компанії, задіяні в
різних етапах розробки продукту, об’єднують
навички, технології та ресурси, які доповнюють одне одного, і тим самим привносять нові
рішення на ринок;

ЦСР можуть допомогти об›єднати партнерів
навколо загального набору цілей і пріоритетів.
Побудова ефективного партнерства задля
сталого розвитку вимагає високого ступеню
зацікавленості і відповідальності з боку
зацікавлених осіб. Партнери повинні прагнути
встановити спільні цілі, використовувати свої
відповідні ключові навички, деполітизувати
проекти, розробити чіткі структури управління,
створити спільну система моніторингу,
зосередити увагу на результатах, прогнозувати
майбутні потреби в ресурсах, а також розробити
систему управління знаннями. У партнерських
відносинах, які щойно виникли, рекомендуємо
починати з малого та прагнути більшого.

–– секторні ініціативи, які об’єднують декількох
лідерів промисловості задля підвищення стандартів та покращення практик у всій галузі і
подолання загальних проблем;
–– партнерство широких кіл зацікавлених сторін,
коли уряд, приватний сектор і організації громадянського суспільства об’єднують зусилля
для вирішення складних завдань.
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Крок 05
Звітність
та комунікація
За останнє десятиліття корпоративна
позиція щодо сталого розвитку стала більш
відкритою, відповідно до зростаючого
попиту на інформацію з боку зацікавлених
сторін. Важливо постійно звітувати та
спілкуватися щодо прогресу у досягненні
ЦСР щоб зрозуміти і задовольнити потреби
всіх зацікавлених сторін.
Останнім часом багато урядів,
фондових бірж та регуляторів
ринку запровадили спеціальну
політику та правила щодо
звітності. Принаймні 180
національних стратегій та
ініціатив по звітності у сфері
сталого розвитку існують по
всьому світу, і близько двох
третин з них є обов’язковими.
Сьогодні більша частина
найбільших в світі компаній
розкривають власні показники
стійкого розвитку та
спричинений вплив. Згідно
з Оглядом звітності по
корпоративній відповідальності,
підготованим КПМГ за 2013
рік, 93 % від 250 найбільших
корпорацій в світі звітують про
їхню продуктивність у сфері
стійкого розвитку.
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ЦРС ставлять практику звітування
на рівень необхідності. Завдання
ЦРС 12.6 закликають уряди
по всьому світу заохочувати
компанії, особливо великі і
транснаціональні компанії,
запровадити сталі практики та
включити інформацію зі сталого
розвитку до їх циклу звітності.
Цей розділ визначає необхідні
заходи щодо звітності і
комунікації:
ефективна звітність
і комунікація
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повідомлення про
продуктивність у сфері
стійкого розвитку
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Розробка систем для включення управління
питаннями сталого розвитку в повсякденні
процеси прийняття бізнес-рішень є
обов›язковою під час переходу до більш
значущої і ефективної звітності.
У порівнянні з простим оповіщенням основних
зацікавлених сторін, ефективна звітність
створює довіру та додаткову цінність і може бути
потужним інструментом, що стимулює внутрішні
зміни і прийняття рішень на основі інтегрованого
та орієнтованого на результат управління.
Тож не дивно, що проект «Звітність має
значення», розроблений Всесвітньою радою
підприємців зі сталого розвитку (World
Business Council for Sustainable Development)
у партнерстві з Редлі Єлдар (Radley Yeldar),
ілюструє зростаючу важливість інформації щодо
сталого розвитку для прийняття обґрунтованих
інвестиційних рішень.
Якість донесення інформації різними компаніями
сильно відрізняється, але дослідження фіксують
загальне поліпшення.
Розробка стандартів і правил є головним
стимулом руху в напрямку кращої практики
розкриття інформації, поряд із розумінням того,
що нефінансові дані і інформація відіграють
важливу роль в довгостроковій перспективі.
На додаток до офіційної звітності, компанії
все частіше використовують різні канали
для повідомлення про свої стратегію і
досягнення. Великі компанії, а також малий
та середній бізнес виграють від публічних
звітів та оголошення про свої внески до
ЦРУ. Корпоративні сайти, соціальні мережі,
публічні заходи, маркування продуктів і
послуг, маркетинг і реклама є лише кількома з
багатьох ефективних способів спілкуватися із
зацікавленими сторонами з питань стійкості.

Революція даних
Навесні 2016 року ООН визначить ряд
глобальних, універсальних показників
для вимірювання і моніторингу прогресу у
досягненні ЦСР.
Оскільки ООН, разом з урядами і науководослідними інститутами збирає та аналізує
інформацію, пов›язану з цими показниками,
це призведе до революції даних зі сталого
розвитку (див. www.undatarevolution.org). Це
означає забезпечення високоякісними даними
про потрібні речі в потрібний час задля кращого
прийняття рішень.
Революція даних зі сталого розвитку виграє,
якщо приватний сектор змінить спосіб
інформування про власну продуктивність.
Більш доступні та порівнювані дані стануть
необхідністю в режимі реального часу і
на основі широко визнаних стандартів.
Пропонуючи каталог існуючих бізнеспоказників, розподілених по відповідним ЦСР,
веб-сайт Компасу ЦСР (www.sdgcompass.org)
дозволяє компаніям почати або прискорити цей
шлях.
Приватний сектор буде грати ключову роль у
здійсненні цієї революції не тільки як джерело
даних, але також в якості джерела фінансування
і творчого потенціалу, що сприятиме розвитку
нових технологій і інноваційних рішень для
ефективного збору, аналізу і обміну даними.

Спочатку звітність зі сталого розвитку
розглядалась як спосіб зміцнення довіри
і покращення репутації, сьогодні вона
перетворилася в стратегічний інструмент, який
також використовується у процесі прийняття
відповідальних рішень, стимулює розвиток
організації, веде до вищої продуктивності,
залучає зацікавлені сторони та інвестиції.
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Ефективна звітність і комунікація
Важливо, щоб компанії використовували
міжнародно-визнані стандарти звітності з
питань сталого розвитку, таких як всеосяжні
стандарти, розроблені Глобальною Ініціативою
зі Звітності (Global Reporting Initiative), або
механізми звітності з окремих питань, наприклад
Програма розкриття інформації з використання
карбону (Carbon Disclosure Programme) та
інші. Прикладами інших механізмів звітності
з окремих питань є Загальні принципи ООН
по звітності (UNGP Reporting Framework)
та Принципи Ради зі стандартів розкриття
показників, що впливають на клімат (Climate
Disclosure Standards Board Framework). Веб-сайт
Компасу ЦСР (www.sdgcompass.org) містить
низку інших стандартів та принципів.
Компанії можуть використовувати існуючої формати
та форми звітності, або підготувати короткий
окремий звіт або повідомлення.
Оскільки звітність у сфері сталого розвинулася
протягом останніх 20 років, з›явилися низка
нових ключових принципів. Глобальна Ініціатива
зі Звітності, наприклад, визначила десять
принципів звітності стосовно стійкого розвитку:
залученість зацікавлених сторін, використання
контексту сталого розвитку, істотність, повнота,
збалансованість, порівнянність, точність,
своєчасність, ясність і надійність. Вони
допомагають компаніям підготувати високоякісну
інформацію з важливих питань та є корисними як
для звітності у сфері сталого розвитку, так і для
комунікації в цілому. Деякі з цих принципів стали ще
більш важливими і актуальними після декларування
ЦСР. Прикладом може служити принцип «контексту
сталого розвитку», який спонукає компанії
представляти інформацію про продуктивність в
більш широкому контексті сталого розвитку та з
посиланням на ширші умови та завдання сталого
розвитку. ЦСР забезпечують компанії загальною
інформацією для розуміння контексту сталого
розвитку.
У прагненні до більш ефективної звітності,

компаніям варто присвятити звіти і комунікації
істотним параметрам. Істотні параметри в сфері
сталого розвитку звітності визначаються як такі, що
відображають значний економічний, екологічний та
соціальний вплив компанії (див. Крок 02), незалежно
від того позитивні вони або негативні, а також
такі, які суттєво впливають на оцінку і рішення
зацікавлених сторін, як визначено у G4 Керівництва
по звітності у сфері сталого розвитку за 2013 рік,
розробленого Глобальною Ініціативою зі Звітності.
Список істотних параметрів вашої компанії, швидше
за все, включає стратегічні пріоритети, визначені
на Кроці 02. Ваша компанія повинна повідомити
як про позитивні, так і про негативні аспекти своєї
діяльності щодо цих параметрів. Це гарантує, що
звіт висвітлює як компанія виконує свій базовий
рівень обов›язків, пов›язаних з ЦСР; як вона реагує
на (потенційні) негативні наслідки втілення ЦСР; і як
вона використовує свої основні функції, технології та
рішення для продовження вкладу у втілення ЦСР.
Крім того, ефективний звіт торкається питань, що
мають велике значення для зацікавлених сторін. Це
знаменує чутливість до розумних інтересів, проблем
та очікувань, висловлених зацікавленими сторонами
(як описано на Кроці 02) щодо дії компанії та втілення
ЦСР, навіть якщо окрема ЦСР, про яку йде мова,
не була визначена в якості одного з пріоритетів
компанії.
Матриця являє собою ефективний спосіб
візуалізувати оцінку істотності у звіті. Пріоритетні
області, наприклад, які були визначені на етапі
02, розміщаються відповідно до «значущості
економічних, екологічних та соціальних наслідків,
спричинених компанією» і «впливу на оцінки та
рішення зацікавлених сторін». Пріоритетна область
не повинна займати високі позиції з обох точок зору
щоб вважатися пріоритетною для звітності.
Компанії можуть використовувати компетентне
і незалежне зовнішнє засвідчення як спосіб
підвищення надійності і якості власних доповідей.
Нижче наведено практичний приклад:

Практичний приклад: Відображення істотності пріоритетів звітування з ЦСР

Приклад:
споживання води
у ланцюжку поставок
(визначено шляхом
відображення
цінностей компанії
стосовно ЦСР 6)

Вплив на оцінки
та рішення
зацікавлених
сторін

Значущість економічних,
екологічних та соціальних
наслідків, спричинених компанією
SDG Compass
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Повідомлення про продуктивність у сфері
стійкого розвитку
ЦСР створюють спільну мову для звітності.
Загальна система ЦСР може бути корисною в
розставленні пріоритетів звітності, визначенні
типу оголошень з безлічі повідомлень про
виконання компанією показників сталого
розвитку.
Багато компаній вже звітують з питань,
що порушені в ЦСР, такі як зміна клімату,
збалансоване управління водними ресурсами,
зайнятість та гідні умови праці. Приведення
звітності вашої компанії у відповідність до ЦСР
означає обговорення продуктивності в контексті
вищих очікувань, викладених в ЦСР, а також
використання мови ЦСР під час розкриття
інформації для забезпечення спільного діалогу
серед зацікавлених сторін.
Для кожної задіяної ЦСР, компанії можуть
розкривати таку інформацію:
–– Чому була ця ЦСР була визначено як така, що
має відношення до діяльності компанії, і як
саме (наприклад, опишіть процес визначення пріоритетних ЦСР і будь-яку взаємодію із
зацікавленими сторонами, що мала місце);
–– Значний вплив компанії, позитивний або
негативний, пов’язаний з відповідною ЦСР;
–– Їх цілі щодо відповідної ЦСР і прогрес в їх
досягненні;
–– Їх стратегії та практики управління впливом
на ЦСР і досягнення цілей завдяки інтеграції
в бізнес (наприклад, опис політик, систем
і процесів, таких як незалежні детальні
перевірки).

КПЕ та інші показники, які ваша компанія
визначила в процесі оцінки впливу і постановки
цілей - як описано у Кроці 02 і Кроці 03 - є
важливими відправними точками для вибору
відповідних показників для звітності. Для цілей
звітування і комунікації, ці показники можуть бути
доповнені додатковими індикаторами. І ті, і інші
можуть бути обрані з використанням каталогу
існуючих бізнес-показників, розподілених за ЦСР
на www.sdgcompass.org.
Крім того, щоб звітувати про вплив на
маргінальні, вразливі групи та групи, що
перебувають у несприятливих умовах, важливо
використовувати показники, які дозволяють
уникати розділення по соціально-економічним
критеріям, таким як стать, вік, раса, етнічна
приналежність, інвалідність, а також інші
відповідні характеристики.
Ті компанії, які обирають створення автономного
звіту з ЦСР можуть структурувати інформацію
в доповіді навколо відповідної ЦСР. Це дасть
читачам змогу легко знайти інформацію щодо
ЦСР, яка їх цікавить.
Компанії, які включають інформацію про ЦСР
до існуючих типів звітів або комунікацій, можуть
використовувати візуальні засоби, такі як іконки
для кожної з відповідних ЦСР, щоб виділити
інформацію щодо відповідної ЦСР. Крім того,
вони також можуть виділити відповідні ЦСР в
змісті. Наприклад, компанії, що використовують
стандарт Глобальної Ініціативи зі Звітності, з
метою повідомлення їх внеску до ЦСР, можуть
додати стовпець до їх змісту, висвітлюючи
інформацію щодо досягнень у втіленні ЦСР у
власному списку з відповідних ЦСР.
ЦСР поєднують економічні, соціальні та
екологічні аспекти і застосовуються разом, щоб
досягти сталий розвиток у всіх його аспектах.
Таким чином, компанії виграють від визнання і
розкриття зв›язків між цими елементами в своїх
доповідях і повідомленнях. Наприклад, багато
питань, такі, як гендерна рівність, здоров›я
або відповідальне споживання і виробництво
стосуються декількох ЦСР. Ваша компанія може
прийти до висновку, що корисно пояснити, яким
чином прогрес, досягнутий в одній області має
сприяти прогресу в інших.
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Подяка

Глобальна Ініціатива зі Звітності, Глобальний
договір ООН та Всесвітня рада підприємців зі
сталого розвитку (WBCSD) висловлюють подяку
багатьом особам, компаніям та організаціям, за їх
натхнений внесок до цієї публікації, рекомендації та
відгуки, надані під час консультаційного періоду.

Компас ЦСР є результатом колективних зусиль
багатьох працівників Глобальної Ініціативи
зі Звітності, Глобального договору ООН та
Всесвітньої ради підприємців зі сталого розвитку,
включно з:

Окрему подяку висловлюємо компанії Редлі Єлдар
за редагування та дизайн.

Керівник проекту: П›єтро Бертаззі (Bertazzi@
GlobalReporting.org),
Бастіан Бак, Діана Данціу, Лаура Еспінах, Тереза
Фогельберг, Енн Куллмен, Пунджаніт Лигнавар і
Рашмі ван де Лоенгорст.

Партнери також високо цінують підтримку
Прайсвотерхаус Куперс, IO Sustainability,
Шведського Агентства з міжнародного
співробітництва в цілях розвитку (Sida) та
Державного секретаріату Швейцарії з питань
економіки (SECO).

Глобальна Ініціатива зі Звітності

Глобальний договір ООН
Керівник проекту: Оле Лунд Хансен (Hansen4@un.org)
Сват Чаудхари і Еммелін Скелтон

Всесвітня рада підприємців зі сталого
розвитку (WBCSD)
Керівник проекту: Марк Дідден (Didden@wbcsd.org),
Анаіс Бласко, Емілі Грейді, Родні Ірвін, Каріна Ларс
Холтен, і Аманда Вільямс

ПРО НАС

TM

Розроблений Глобальною Ініціативою зі Звітності,
Глобальним договором ООН та Всесвітньою
радою підприємців зі сталого розвитку (WBCSD),
Компас ЦСР включає в себе відгуки, отримані
протягом трьох консультаційних періодів від
компаній, державних установ, навчальних
закладів і організацій громадянського
суспільства по всьому світу.

Глобальна Ініціатива зі Звітності
є міжнародною незалежною організацією,
піонером у звітності з корпоративного сталого
розвитку з 1997. Її місією є використання
стандартів звітності та широкої мережі
зацікавлених сторін для наділення людей, які
приймають рішення по всьому світу, додатковими
можливостями для створення більш сталої
економіки та світу.
www.globalreporting.org

Глобальний договір ООН
є закликом до компаній привести стратегії
і операції у відповідність до універсальних
принципів прав людини, праці, навколишнього
середовища та боротьби з корупцією, і вжити
заходів, які сприяють досягненню цілей
Організації Об›єднаних Націй. Це найбільша в
світі ініціатива корпоративного сталого розвитку,
з більше ніж 8000 компаніями-учасниками в 160
країнах світу.
www.unglobalcompact.org
Всесвітня рада підприємців зі сталого
розвитку
прагне спонукати світову бізнес-спільноту до
створення сталого майбутнього для бізнесу,
суспільства і навколишнього середовища. Рада
забезпечує майданчик для обміну думками для
її 200 компаній-членів задля розвитку бізнесрішень, які змінюють статус-кво.
www.wbcsd.org

Застереження
Ця публікація випущена Глобальною Ініціативою зі Звітності, Глобальним договором ООН та Всесвітньою радою підприємців зі сталого розвитку.
Ця публікація була підготовлена для загального керівництва з висвітлених питань, і не є професійною консультацією. Ви не повинні діяти на підставі
інформації, що міститься в даній публікації, без отримання професійної консультації. Ми не робимо жодних тверджень і не надаємо гарантій (явно
виражених або таких, що маються на увазі) щодо точності або повноти інформації, що міститься в цій публікації. В межах, дозволених законом,
Глобальна Ініціатива зі Звітності, Глобальний договір ООН та Всесвітня рада підприємців зі сталого розвитку, їх члени, співробітники і агенти не
приймають і не несуть жодної відповідальності чи обов›язку відшкодувати будь-яку шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю, які ви або інша
особа скоїли покладаючись на інформацію, що міститься в цій публікації, або за будь-яке рішення на основі цієї інформації.

SDG Compass

www.sdgcompass.org
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Де я можу дізнатися більше?

На нашому сайті ви
можете знайти ресурси, які
допоможуть вашій компанії
привести свою стратегію у
відповідність до ЦСР.
Сайт містить:
Це керівництво «Компас ЦСР» (стислий виклад в
якості окремого файлу для завантаження), що пояснює п›ять кроків до реалізації більш докладно.
Поточний каталог існуючих бізнес-показників з
відповідних і широко визнаних джерел, розподілених за 17ма ЦСР та їх завданнями.
Поточний каталог бізнес-інструментів, розподілених за ЦСР.
Двосторінковий огляд кожної ЦСР, що охоплює роль
бізнесу, а також ілюстративні приклади бізнес-рішень,
показників та інструментів.

www.sdgcompass.org

