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Програма сталого
розвитку
Бізнес і суспільство стикаються з необхідністю
вирішувати безліч невідкладних і важливих
соціальних, екологічних, етичних і економічних
проблем.
Фактично шість із десяти глобальних ризиків,
що викликають найбільшу стурбованість (з точки
зору їхнього впливу), які було визначено в 2016
році в рамках Всесвітнього економічного форуму,
становлять екологічні та соціальні проблеми.
Унаслідок цього, соціальні питання з’являються
в перших рядках порядку денного у сферах
політики, технологій і ринкових відносин. На
додаток, спостерігається суттєве зростання
кількості індексів корпоративної соціальної
відповідальності (КСВ), які впроваджують
фінансові інститути.
Серед великої кількості основних чинників, що
сьогодні впливають на показники діяльності та
прибутковість компанії, і які постійно змінюються
– вартість і доступність енергоносіїв, географія
поширення і стійкість ланцюжка постачання,
нормативно-правове регулювання, а також
настрої в суспільстві. Жодне підприємство або
організація не мають імунітету проти таких
системних викликів і реакцій.
Це означає, що впровадження адаптивних
стратегій є дуже важливим для забезпечення
ефективної діяльності і прозорого обміну
інформацією. Коли ризики прийняття
неправильних рішень є доволі суттєвими,
необхідність забезпечення сталого розвитку
створює великі можливості. Кожна слабка
ланка створює стимул для пошуку інноваційних
рішень; кожна незадоволена потреба пропонує
перспективи для розвитку. Нижче наведено
перелік питань, розглянутих крізь призму
можливостей і ризиків:
• Звітність для сталого розвитку: Тенденція, що
набуває широкого розповсюдження. Насправді
складання такої звітності є вимогою членства у
Всесвітній раді підприємців зі сталого розвитку
(WBCSD) – організації, що охоплює близько 200
глобальних компаній. Ціла низка організацій
використовує корпоративну звітність у сфері
сталого розвитку для оцінки діяльності компаній,
зокрема незалежна організація CDP, Всесвітня

рада підприємців зі сталого розвитку (WBCSD),
індекс сталого розвитку Доу-Джонса (Dow Jones
Sustainability Index), а також деякі інвестиційні
платформи, орієнтовані на проекти зі сталого
розвитку.
• Ризики, пов’язані з використанням водних
ресурсів: Понад дві третини зі 174 представників
рейтингу 500 найбільших компаній світу,
опитаних організацією CDP в рамках «Глобального
звіту про водні ресурси – 2014» (Global Water
Report 2014), вважають цю тему дуже важливою.
Очікується, що понад 40% ризиків, визначених
у звіті, стануть реальністю упродовж наступних
трьох років. З іншого боку, приблизно три чверті
опитаних компаній визначили нові можливості
для бізнесу у сфері водних ресурсів.
• Вплив на суспільство: У світі спостерігається
тенденція не лише до загострення невирішених
соціальних проблем, але й до збільшення їхньої
кількості. Дедалі більшого поширення набуває
думка, що традиційні підходи і бізнес-моделі
є неефективними для подолання поточних
соціальних проблем. Втілення концептуальних
ідей для вирішення цих питань часто вимагає
безпрецедентних дій з використанням експертних
знань у різних галузях, нових прикладів
ефективних рішень і прогресивного мислення у
контексті впливу на суспільство.
У відповідь на наявні можливості та ризики,
пов'язані зі сталим розвитком, організаціям
потрібно:
• зрозуміти рівень впливу сталого розвитку і
реакцію суспільства для здійснення належної
оцінки і визначення пріоритетності ризиків,
• трансформувати це розуміння в можливості
для скорочення витрат, збільшення доходів від
реалізації та прибутків, а також для забезпечення
більш ефективного управління ризиками, і
• отримати вигоду завдяки впровадженню
практичного досвіду у сфері забезпечення сталого
розвитку в усіх напрямах діяльності організацій і
нести відповідальність за вплив такого досвіду.
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Які рішення пропонує
компанія «Делойт»?
Фірми у складі «Делойт» працюють з клієнтами
для досягнення впливу, який має значення. Понад
25 років одним із наших завдань є сприяння
клієнтам у вирішенні питань, пов’язаних зі сталим
розвитком. Понад 900 партнерів і спеціалістів, що
працюють у фірмах у складі «Делойт», надають
послуги у сфері стійкого розвитку клієнтам у більш
ніж 50 країнах світу.
Спеціалісти співпрацюють за різними напрямами
діяльності в рамках мережі «Делойт» (серед яких
– послуги з управління ризиками підприємств,
аудит, оподаткування, консалтинг і корпоративні
фінанси) для надання допомоги клієнтам під час
переходу до бізнес-моделей і методів сталого
розвитку, що забезпечать збільшення валової
виручки і чистого прибутку у довгостроковій
перспективі.
Підхід компанії «Делойт» ґрунтується на
використанні аналітичних методів та власних
розроблених інструментів і фокусується на
впровадженні інноваційних рішень та нових
бізнес-моделей у рамках дев'яти ключових сфер
обслуговування, зазначених нижче. Кожна з цих
сфер обслуговування спирається на:
• глибоке розуміння галузевої специфіки і секторів
економіки;
• досконале володіння технічними знаннями;
• широкий спектр перевірених часом методів і
можливостей;
• інвестиції та внесок в ініціативи з розробки
стандартів і складання звітності для забезпечення
більшої прозорості.

Послуги компанії «Делойт» у сфері сталого
розвитку
Ефективне використання ресурсів
Ми допомагаємо нашим клієнтам в управлінні
наслідками для бізнесу та довкілля від
споживання природних ресурсів (наприклад,
води) і енергії, проблеми відходів та парникових
газів за допомогою перетворення експертних
знань і аналітичних даних у реальне скорочення
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витрат, зниження ризиків і досягнення
економічної ефективності.
Вплив на суспільство
Ми допомагаємо організаціям визначати,
оцінювати, відстежувати і звітувати про соціальні
ефекти реалізації проектів, програм і політик.
Ми поєднуємо компетентність, досвід та суворе
дотримання методології, щоб допомогти клієнтам
збільшити позитивний вплив на суспільство
і визначити можливості створення спільних
цінностей.
Захист довкілля, охорона здоров’я і соціальна
безпека
Ми допомагаємо клієнтам дотримуватися
вимог і управляти ризиками у сфері захисту
довкілля, охорони здоров’я і соціальної безпеки,
використовуючи практичний підхід до інтеграції
важливих процесів у рамках компанії у більш
ефективну систему управління операційними
ризиками та програми сталого розвитку.
Стійкий ланцюжок постачання
Ми допомагаємо нашим клієнтам оптимізувати
ланцюжок постачання, життєвий цикл продукції
та внутрішніх операцій шляхом вирішення
різних проблем, як-от стратегія взаємодії
з постачальником і стратегія розширеної
відповідальності виробника, постачання і
закупівля, пакування, переробка в рамках
бізнес-моделі замкнутого циклу, прозорість
ланцюжка постачання, а також дотримання норм
міжнародного права у сфері захисту прав людини
і трудових прав.
Доступність джерел фінансування
Ми сприяємо нашим клієнтам у впровадженні
критеріїв у сфері охорони довкілля, соціального
впливу та управління (ESG) у процеси прийняття
інвестиційних рішень для забезпечення більш
ефективного управління й оцінки природного
капіталу та екосистемних послуг, а також для
створення відчутної економічної ефективності,
більш позитивного впливу на довкілля та
суспільство у фінансовому секторі.

Залучення зацікавлених сторін і партнерство
Ми допомагаємо нашим клієнтам у розробці
програм із забезпечення сталого розвитку
шляхом надання рекомендацій з питань стратегії
взаємовідносин із зацікавленими сторонами і
процесу їхньої оцінки, зокрема надаємо послуги
з оцінки їхнього залучення і розробки проектів
для досягнення запланованих показників
діяльності та підтвердження своєї здатності нести
відповідальність перед зовнішніми зацікавленими
сторонами.
Інтегрована звітність
Ми допомагаємо організаціям під час
впровадження концепції інтегрованого підходу
для досягнення стратегічних цілей і надання
інформації про результати корпоративної
діяльності за допомогою інтегрованої звітності.
Інтегрована звітність вимагає врахування
залежності та впливу не лише на фінансовий
і виробничий капітали, але й на природний,
людський і соціальний, а також інтелектуальний та
капітал відносин.

Підтвердження достовірності інформації
щодо сталого розвитку
Ми сприяємо нашим клієнтам у підвищенні
достовірності і надійності розкритої інформації
щодо сталого розвитку шляхом надання
внутрішнього і зовнішнього підтвердження
інформації стосовно звітності у сфері сталого
розвитку, звітів про парникові гази, а також інших
форм нефінансової інформації.
Послуги із забезпечення сталих джерел
енергії для державного сектору
Ми надаємо консультації державному сектору
з питань енергетичної політики та управління
енергоресурсами. Також ми допомагаємо
міжнародним донорам і компаніям з розвитку
у розширенні доступу до джерел енергії
в країнах, що розвиваються. Ми надаємо
сучасну спеціалізовану технічну допомогу та
продемонстрували здатність розробляти рішення
і надавати послуги у сфері енергетики для країн,
що розвиваються.
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Визнання, технологічні
ідеї та взаємовідносини
Компанію «Делойт» визнано лідером на ринку
послуг у сфері сталого розвитку.
Компанія «Делойт» бере активну участь у
вирішенні питань, пов’язаних із забезпеченням
сталого розвитку, шляхом проведення досліджень
і публікації матеріалів, що висвітлюють проблеми і
можливості у цій сфері.

«… Згідно з даними
незалежної організації
Verdantix, компанію
«Делойт» визнано лідером
на світовому ринку
консультаційних послуг і
підтвердження
достовірності інформації у
сфері сталого розвитку».
Джерело: Прес-реліз незалежної організації Verdantix
від 19 листопада 2014 року
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A4S

Проект «Звітність для сталого розвитку» під патронатом принца Уельського (The Prince's
Accounting for Sustainability Project – A4S)
Голова об’єднання Делойт Туш Томацу Лімітед (далі - «ДТТЛ») входить до складу Консультаційної Ради.
Компанія «Делойт» також надавала спеціалістів у рамках проекту.

ACCA

Всесвітній форум з питань сталого розвитку Асоціації присяжних сертифікованих
бухгалтерів (ACCA)
До складу учасників Всесвітнього форму входить представник компанії «Делойт».

Незалежна
організація CDP

Раніше – організація Carbon Disclosure Project
Раніше компанія «Делойт» була глобальним спонсором програми CDP Water Disclosure. Об’єднання
«ДТТЛ» розробило звіти для анкетних опитувань «Інвестор і Постачальник» у рамках проекту організації
CDP із боротьби з кліматичними змінами.

GISR

Глобальна ініціатива з рейтингів сталого розвитку (GISR)
Компанія «Делойт» виступає стратегічним спонсором; входить до складу членів Комітету з питань
технічної експертизи, а також на багаторічній основі надавала фінансову та іншу підтримку.

GRI та GSSB

Глобальна ініціатива зі звітності (GRI) і Рада зі стандартів звітності сталого розвитку (GSSB)
Компанія «Делойт» бере участь у реалізації проектів від початку створення Глобальної ініціативи зі
звітності (GRI). З 2004 року виступає в ролі зацікавленої сторони Глобальної ініціативи зі звітності.
Також до складу Глобальної ініціативи зі звітності входять два партнери компанії «Делойт» і члени
структури управління.

IIRC

Міжнародний комітет з інтегрованої звітності (IIRC)
Голова об’єднання «ДТТЛ» входить до складу Комітету. Компанія «Делойт» надавала спеціалістів у
рамках проектів Комітету.

SASB

Рада зі стандартів звітності сталого розвитку США (SASB)
Компанія «Делойт» надавала фінансування і спеціалістів, а також брала участь у робочих галузевих
групах. Представники компанії «Делойт» входять до складу Цільової групи з підтвердження
достовірності інформації у сфері сталого розвитку.

SSE

Ініціатива «Фондові біржі за сталий розвиток» (SSE)
Компанія «Делойт» має представника у складі Корпоративної робочої групи в рамках ініціативи
«Фондові біржі за сталий розвиток».

UNGC

Глобальний договір ООН (UNGC)
Компанія «Делойт» була одним із співзасновників під час підписання у 2000 році, а також реалізувала
низку проектів з надання безоплатних послуг і спеціалістів.

WBCSD

WEF

Всесвітня рада підприємців зі сталого розвитку (WBCSD)
У 1995 році компанія «Делойт» була одним із співзасновників Ради. Голова об’єднання «ДТТЛ» є
членом Всесвітньої ради і Ради з вирішення соціальних питань. Компанія «Делойт» забезпечила
надання спеціалістів і затвердила постійних учасників у рамках Програми лідерства.
Всесвітній економічний форум (WEF)
Компанія «Делойт» є стратегічним партнером, задіяним у рамках програми Project Advisor Program
Всесвітнього економічного форуму. Голова об’єднання «ДТТЛ» є членом групи з питань суспільної
діяльності. Компанія «Делойт» має представників у форумі «Молодих глобальних лідерів» (Forum of
Young Global Leaders).

Послуги компанії «Делойт» у сфері сталого розвитку
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