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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗВІТНОСТІ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

В УКРАЇНІ 
 
Зважаючи на посилення тренду використання інтегрованої звітності у світі 

зростає попит на звіти про сталий розвиток. Український законотворець не 
стоїть осторонь даних трендів. І, відповідно, зміни Закону України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» встановлюють вимоги 
обов‘язкової підготовки звіту про управління для середніх і великих 
підприємств. 

І як завжди після нововведень, суспільство потребує відповіді на такі 
гострі питання як: яку інформацію і як її подавати, як верифікувати інформацію 
та проводити валідацію звітності, якими стандартами користуватися, чи 
однакові вимоги до підприємств із різних галузей, тощо? Науковці, дослідники, 
спеціалісти у сфері консалтингу та аудиту і врешті решт самі підприємства які 
повинні формувати звітність про управління не завжди можуть надати 
відповідь на попередні питання.  

Україна нарощує кількість добропорядного підприємництва, що виходить з 
тіні. Це є наслідком потреби у офіційному представленні інформації, що 
складається не тільки із фінансової звітності а також із інформації та показників 
не економічного характеру. Саме інформація неекономічного характеру і є 
остаточним визначальником у стейкхолдерів при прийнятті альтернативних 
фінансових і не фінансових рішень. 

Країни світу у яких набагато раніше відбулася офіційна регламентація та 
завершено процес формування правил та умов по підготовці і оприлюдненні 
інтегрованої звітності зараз мають відповідний результат розповсюдження 
тренду та потреби у оприлюдненні інтегрованих звітів (Табл.1). 

Таблиця 1. Кількість підприємств що формують інтегровану звітність у 
світі на 2019 рік, од. 

№ Країна 

Підприємства, що формують інтегровану звітність, од. 

Всього 
В тому числі 

Великі Середні Малі 

1 Україна 22 22 - - 

2 США 1165 571 453 135 

3 Германія 449 237 110 89 

4 Австралія 358 187 101 66 

5 Франція 277 99 145 31 

6 Австрія 236 102 24 109 

7 Росія 160 120 19 21 

8 Польща 140 101 18 19 

9 Чехія 52 24 21 6 

 …..     

 У світі 14012 7950 3239 2665 

Джерело: складено автором на основі [1]. 
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Звісно, дані таблиці 1 засвідчують, що Україна знаходиться на 

початковому етапі формування своєї політики та практики перебудови обліку 

для вимог інтегрованої звітності. Як зазначали Д.М. Трачова та Л.А. Сахно [2] 

перехід від стандартної української системи обліку до міжнародних стандартів 

зумовить ряд позитивних зрушень у задоволенні інформаційних вимог всіх 

користувачів інформації. 

При проведені, наприклад, фінансового аналізу в умовах реалізації 

концепцій стійкого розвитку, він видається можливим, бажаним і навіть 

необхідним елементом для підприємств, які бажають якісно, точно та повно 

проводити аналіз, який дозволить повною мірою контролювати діяльність та 

вчасно вживати заходів щодо запобігання проблемних ситуацій [3, с. 21]. Але, 

фінансовий аналіз звітності не є остаточним інструментом у забезпеченні 

формування повної картини діяльності підприємства. І особливо це стосується 

коли визначають його позицію та відношення до навколишнього оточення у 

екологічному та соціальному плані. 

Тому підприємству перед тим як переналаштуватися на підготовку 

звітності про управління чи іншої інтегрованої звітності потрібно усвідомити та 

переосмислити головну свою місію підприємництва – місію прибутковості. 

Зараз отримання прибутку не повинно займати монопольну позицію у головах 

підприємців. Як мінімум турбота про належне співіснування з навколишнім 

середовищем та піклування про наслідки своєї підприємницької діяльності, що 

можуть вплинути на наступні покоління, повинні виходити можливо не на один 

і той же рівень із фінансовим прибутком, але однозначно бути не далеко у полі 

зору контролю та уваги. Саме такі завдання виникають перед сучасним 

господарським обліком, який трансформується у «облік сталого розвитку» і є з 

одного боку сегментарною, а з іншого органічною складовою системи обліку 

підприємства та інституту бухгалтерського обліку в соціально-економічних 

відносинах, який повинен зоорганізовується на вимогу політики сталого 

розвитку, мати відповідне теоретико-методологічне та організаційно-методичне 

забезпечення й ідентифікуватися в обліковій політиці, оперативній, 

статистичній та фінансовій звітності. 
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