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Король С. Я., Семенова С. М., Курбет М. А. Упровадження звітності про сталий розвиток в Україні:  
стан і перспективи в умовах євроінтеграції

Мета статті полягає в аналізі тенденцій і визначенні перспектив упровадження корпоративної звітності в Україні, її відповідності європейській 
практиці та заявленим прагненням до сталого розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив виявити необхідність підвищення ува-
ги до питань прозорості бізнесу в Україні та звітування про сталий розвиток як умови формування його соціальної відповідальності. Під час до-
слідження встановлено, що останніми роками відбулися суттєві зрушення державної політики в питаннях реалізації цілей сталого розвитку та 
формування національних регламентів щодо звітування компаній про їхній вплив на екологію та суспільство. Зазнали змін і підходи до управління, 
що відповідає запиту постачальників фінансового капіталу й інших стейкхолдерів не тільки в країнах ЄС, але й в Україні. Автори дійшли висновку, 
що в сучасних умовах забезпечення прозорості та підвищення соціальної відповідальності бізнесу має стосуватися не лише великих компаній і 
груп, що становлять суспільний інтерес, але й малого та середнього бізнесу. Виключення малого та середнього бізнесу з даного процесу позбав-
ляє їх можливості отримати переваги від опублікування нефінансової та інтегрованої звітності, використовуючи її як засоби комунікації. Зва-
жаючи на неготовність керівників бізнесу та складність запровадження такої звітності, існує необхідність розробки та впровадження в Україні 
державних програм підтримки та стимулювання соціальної відповідальності бізнесу до прозорості, зокрема тих суб’єктів, що звітують про свій 
внесок у сталий розвиток. Подальші дослідження в даному напрямі доцільно спрямувати на створення сприятливих умов і визначення підходів 
для більш активного залучення всіх учасників ринку до розкриття нефінансової інформації та переходу до інтегрованої звітності.
Ключові слова: принцип прозорості, соціальна відповідальність бізнесу, звіт про управління, інтегрований звіт, інституалізація нефінансової 
звітності, Директива 2014/95/ ЄС.
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The purpose of the article is to analyze tendencies and determine the prospects for the implementation of corporate reporting in Ukraine, its compliance with 
European practice and the stated desire for sustainable development. The analysis of recent research and publications revealed the need to increase atten-
tion to the issues of business transparency in Ukraine and reporting on sustainable development as a condition for the formation of its social responsibility. In 
the course of the research, it was found that in recent years there have been significant changes in the State policy on the implementation of the sustainable 
development goals and the formation of national regulations on reporting on the part of companies on their impact on the environment and society. There 
have been changes in the approaches to management, which corresponds to the request of financial capital suppliers and other stakeholders not only in the EU 
countries, but also in Ukraine. The authors came to the conclusion that in the current conditions, ensuring transparency and increasing social responsibility of 
business should concern not only large companies and groups of public interest, but also small and medium-sized businesses. Excluding small and medium-sized 
businesses from this process deprives them of the opportunity to benefit from the publication of non-financial and integrated reporting, using it as a means of 
communication. Given the unpreparedness of business leaders and the complexity of the introduction of such reporting, there is a need to develop and imple-
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Звітність, як спосіб донесення інформації до за-
цікавлених сторін, завжди була предметом осо-
бливої уваги науковців і практиків. При цьому 

найбільш актуальними є питання щодо змістовного 
наповнення, якості та доступності звітної інформа-
ції. Зазначені питання пов’язані між собою, оскільки 
будь-яка звітність має своїх адресатів, а вони, своєю 
чергою, мають відповідні запити щодо змісту звітів і 
підходів до їх підготовки й опублікування. Хроноло-
гічний аналіз показує, що з часом змінюється склад 
користувачів звітності, їх інформаційні запити, від-
повідні регламенти та форми подання. Як правило, 
саме реальні, практичні запити ключових користу-
вачів – зацікавлених сторін ведуть до таких змін [1]. 
Найбільш важливими для підприємств були і залиша-
ються інтереси постачальників фінансового капіталу, 
які сьогодні орієнтовані на нефінансову й інтегрова-
ну звітність. Разом із тим, зростає суспільна увага та 
значення тієї складової економічної діяльності, яка 
представлена у звітності нефінансовими показника-
ми і характеризує екологічну та соціальну складові, а 
також підходи до управління компаніями. При цьому 
імперативні вимоги щодо обов’язкового розкриття 
зазначених аспектів у корпоративній звітності, на 
нашу думку, є недостатніми.

Вітчизняні дослідники, а саме: К. Безверхий,  
Д. Горова, І. Жиглей, С. Зубілевич, І. Камінська, О. Со - 
кіл, К. Цівень, а також зарубіжні науковці значну 
увагу приділяють аналізу призначення, змісту й осо-
бливостям підготовки нефінансових звітів, звіту про 
управління й інтегрованого звіту [2–7]. 

При цьому заслуговують на увагу дослідження 
такого аспекту обраної теми, як забезпечення під-
звітності та прозорості бізнесу. Переважно ці питан-
ня наводять у фіскальному контексті, зокрема щодо 
прозорості діяльності підприємств добувної галузі 
(наприклад, С. Воробей, Я. Олійник, M. Кучерява, 
А. Зінченко, Л. Коритник, Г. Кузьменко [8; 9 та ін.]). 
Лише окремі автори звертаються до питання забез-
печення підзвітності та прозорості як до фактора со-

ціальної відповідальності бізнесу (зокрема, Р. Маць-
ків, М. Саприкіна [10; 11]).

До дослідження означених проблем і поширен-
ня практики звітування про сталий розвиток активно 
долучаються фахівці з професійних бухгалтерських 
організацій – АССА, Міжнародної ради Chartered 
Institute of Management Accountants (CIMA), 
International Federation of Accountants (IFAC), Deloitte 
та PricewaterhouseCoopers (PwC) та інших [12–15 та 
ін.]. Їх експертні й аналітичні розвідки сприяють роз-
витку бізнесу та економіки в цілому через «цифрову 
доставку та підтримку» звітності компаній [12]. 

Попередній аналіз підтверджує, що в контек-
сті глобалізаційних процесів, євроінтеграції України,  
з урахуванням стану економіки, екологічних і соці-
альних проблем у нашій країні стратегічно важливо 
забезпечити прозорість діяльності суб’єктів господа-
рювання та інформувати суспільство про їхній вне-
сок у сталий розвиток, використовуючи для цього 
можливості корпоративної звітності як основного 
засобу комунікації.

Мета дослідження – аналіз тенденцій і визна-
чення перспектив упровадження корпоративної звіт-
ності в Україні, її відповідності європейській практи-
ці та заявленим прагненням до сталого розвитку.

На перший погляд, фінансова звітність досі за-
лишається основною формою корпоративної 
звітності. Однак через її неспроможність за-

довольнити новітні запити інвесторів уже на початку 
1990-х рр. сформувався стійкий запит на нефінансову 
інформацію про соціальні й екологічні аспекти еконо-
мічної діяльності суб’єктів господарювання та обрані 
ними підходи до управління. Відбувалася «природна 
еволюція»: національні законодавчі акти щодо опублі-
кування нефінансової інформації було впроваджено у 
Франції, Великобританії, Нідерландах, Швеції, Данії 
та Норвегії [13]. У підсумку розкриття та спосіб по-
дання інформації в корпоративній звітності зазнали 
суттєвих змін. Важливим результатом слід визнати те, 

http://www.business-inform.net


296

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	О
БЛ

ІК
 І 

АУ
Д

И
Т

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2022
www.business-inform.net

що в країнах ЄС розкриття нефінансової інформації 
стало обов’язковим для компаній певного розміру та 
юрисдикції, а в інших – розширеною практикою [14]. 
За підтримки ООН у 2009 р. була започаткована Іні-
ціатива щодо сталих фондових ринків (SSE), а зараз 
до неї приєдналися майже всі великі фондові біржі, 
на яких зареєстровані 51 943 компанії [16]. У наступ-
не десятиліття, відповідно до прийнятої Директиви 
2014/95/ЄС, великі компанії були зобов’язані нада-
вати звіт про управління та розкривати інформацію 
про власну політику щодо захисту навколишнього 
середовища, соціальної відповідальності та ставлен-
ня до працівників, поваги до прав людини, боротьби 
з корупцією та хабарництвом, забезпечення різнома-
нітності складу керівників компанії (за віком, статтю, 
освітою та професійною підготовкою) [15].

Разом із тим міжнародна практика виробила 
іншу форму звітності, що найбільш повно враховує 
запити постачальників фінансового капіталу, поєдну-
ючи фінансову і нефінансову інформацію, – інтегро-
ваний звіт.

Незважаючи на те, що інтегрований звіт пред-
ставляє інтерес для широкої спільноти, в жодній краї-
ні світу немає імперативних вимог щодо його публіка-
ції. Наразі одним із факторів інтегрованого звітуван-
ня та додаткового розкриття нефінансової інформації 
є прагнення до забезпечення прозорості бізнесу. 

Як зазначено в ISO 26000:2010 «Керівництво із 
соціальної відповідальності» [17], прозорість 
слід розуміти як «відкритість щодо рішень та 

діяльності, які впливають на суспільство, економіку 
та навколишнє середовище, і готовність повідомляти 
про них чітко, точно, своєчасно, чесно та повно». Да-
ним міжнародним стандартом прозорість визначена 
як один із принципів соціальної відповідальності біз-
несу. Зауважимо, що відповідна інформація має бути 
«легко доступною та зрозумілою для тих, на кого ор-
ганізація суттєво впливає або може вплинути» [17].

В ЄС вимога щодо нефінансової звітності від 
початку поширювалася приблизно на 6 000 великих 
компаній і груп, зокрема: лістингові компанії, банки, 
страхові компанії та інші, визначені національними 
органами як такі, що представляють суспільний ін-
терес [18]. Нині їх кількість зросла до 11 700 [19]. При 
цьому зберігається обмеження кола суб’єктів звітнос-
ті, застосованого Радою ЄС, мотиви якого чітко ви-
кладені в Директиві 2013/34/ЄС від 26 червня 2013 р.  
«Про річні фінансові звіти, консолідовані фінансові 
звіти та пов’язані з ними звіти певних видів підпри-
ємств». Такі мотиви відповідають концепції «Ро-
зумне регулювання в Європейському Союзі». Вони 
пов’язані із «забезпеченням регулювання найвищої 
якості з дотриманням принципів субсидіарності та 
пропорційності, забезпечення пропорційності ад-
міністративного тягаря перевагам, які вони прино-
сять». Адміністративний тягар щодо нефінансової 

звітності пов’язаний, зокрема, з необхідністю дотри-
муватися цілого ряду вимог національних регулято-
рів, Ради і комітетів ЄС, а також за відповідних умов 
міжнародних організацій, фондових бірж тощо [18]. 

Нормативні документи країн ЄС, що були ство-
рені в результаті імплементації Директиви 2014/95/
ЄС, відрізняються за параметрами компаній, які під-
падають під їх дію, визначенням суб’єктів суспільного 
інтересу, форматами розкриття інформації та штра-
фами за невідповідність [20]. У країнах ЄС малі та 
середні підприємства (МСП) зазвичай розкривають 
нефінансову інформацію на добровільній основі або в 
неформальний спосіб, що не дозволяє порівняти дані 
та провести відповідний аналіз.

В Україні підприємства й організації, як правило, 
виключно складають імперативну фінансову, 
податкову та статистичну звітність, яка відпо-

відає інформаційним запитам насамперед державних 
податкових і статистичних органів. До практики ре-
гулярного оприлюднення нефінансової інформації 
долучається незначна кількість суб’єктів господарю-
вання. Сучасні глобальні та регіональні імперативи 
щодо цілей сталого розвитку та внеску бізнесу в їх 
реалізацію в нашій країні досі не отримали широкої 
підтримки.

Держава здійснює певні кроки на просування 
Цілей сталого розвитку та підвищення соціальної 
відповідальності бізнесу. Зокрема, Указом Президен-
та України «Про Цілі сталого розвитку України на пе-
ріод до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. № 722/2019 
висловлена підтримка відповідної резолюції Гене-
ральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 
25 вересня 2015 р. № 70/1. Значна кількість подаль-
ших заходів стосуються тих чи інших цілей сталого 
розвитку. Наприклад, до екологічної відповідальнос-
ті бізнес мотивує екологічне та податкове законодав-
ство України в питаннях зменшення забруднення ат-
мосферного повітря, поводження з відходами, контр-
олю впливу на довкілля та біорізноманіття. Своєю 
чергою, Кодекс законів про працю України в редакції 
від 15 грудня 2021 р. може бути основою для сприян-
ня повній і продуктивній зайнятості та гідній праці 
для всіх, а також забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат. 
Закон України про освіту в цілому має забезпечувати 
всеохоплюючу і справедливу якісну освіту та заохо-
чення можливості навчання впродовж усього життя 
для всіх. Фактично реалізація всіх цілей сталого роз-
витку забезпечує українське законодавство, але важ-
ливим є створення відповідної системи контролю та 
її інформаційної бази.

У 2020 р. Кабмін України схвалив Концепцію 
реалізації державної політики у сфері сприяння роз-
витку соціально відповідального бізнесу в Україні на 
період до 2030 р. (Розпорядження від 24 січня 2020 р.  
№ 66-р). Документ, проєкт якого вісім років не знахо-
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див підтримки владних структур, має значний потен-
ціал для розвитку соціальної відповідальності вітчиз-
няного бізнесу, а отже, й реалізації цілей сталого роз-
витку [11]. Очікуваним результатом реалізації Кон-
цепції, зокрема в контексті нашого дослідження, має 
стати «забезпечення відкритості та доступності ін-
формації про діяльність суб’єкта господарської діяль-
ності; збільшення кількості добровільних публічних 
звітів (інтегрованих та/або нефінансових) суб’єктів 
господарської діяльності, що містять інформацію про 
здійснення суб’єктами господарської діяльності захо-
дів із упровадження стандартів ведення соціально від-
повідального бізнесу» [21]. Щодо інструментів забез-
печення такого результату виникає цілий ряд питань, 
зокрема: чому лише «у сфері зайнятості населення» 
зазначена можливість публікації двох окремих звітів 
(«публікація звітів про управління»; «щорічне опри-
люднення публічного звіту, що містить інформацію 
про здійснення суб’єктами господарської діяльності 
заходів із запровадження стандартів ведення соціаль-
но відповідального бізнесу»); чому «у сфері охорони 
навколишнього природного середовища» та «у роз-
витку трудових відносин» відсутні відповідні пункти 
про необхідність звітування? Дані сфери не меншою 
мірою мають суспільне значення, впливають на рі-
шення постачальників фінансового капіталу та заслу-
говують на увагу і підтримку держави.

Одним із ключових для визначення підходів 
до корпоративної звітності є питання про 
те, яке місце в ієрархії цінностей належить 

завданню забезпечення прозорості бізнесу, а отже 
– звітуванню про екологічні та соціальні практики 
та підходи до управління. За існуючих в Україні ре-
гламентів добровільність зобов’язань вітчизняних 
суб’єктів господарювання в частині соціальної відпо-
відальності бізнесу проявлятиметься, зокрема, у ви-
борі способу забезпечення прозорості та підзвітності 
перед стейкхолдерами, а також – форми, періодич-
ності та способу надання їм інформації. Зрозуміло, 
що діяльність суб’єктів господарювання в усіх за-
значених у Концепції сферах має бути відображена в 
будь-якій із форм звітності, які названі за її текстом: у 
нефінансовій – з огляду на їх актуальність для корис-
тувачів, у інтегрованій – відповідно до вимог Міжна-
родної рамки, про управління – за визначенням. Як 
визнано Концепцією, «рівень розвитку соціально від-
повідального бізнесу залежить від кількості добро-
вільно взятих ним зобов’язань».

На початку 2000-х років вітчизняний бізнес 
тільки почав знайомитися з принципами соціальної 
відповідальності, подекуди не виконував вимог на-
віть податкового законодавства і переважно був не 
готовий до впровадження обов’язкової нефінансової 
звітності. Натомість в останні два десятиліття зо-
внішні та внутрішні умови економічної діяльності в 
Україні кардинально змінилися через долучення до 

глобалізаційних процесів, євроінтеграцію, зростання 
залежності доступу до фінансового капіталу та відда-
ності працівників і клієнтів від рівня соціальної від-
повідальності бізнесу. Завдяки розвитку комуніка-
ційних технологій і значному полегшенню доступу до 
інформації в зацікавлених сторін з’явилася реальна 
можливість вивчити та порівняти стратегію і прак-
тику компаній незалежно від місця (навіть країни) 
їх розташування, а в бізнесу – реальна перспектива 
отримати додаткові вигоди від поширення інформа-
ції про його залучення до вирішення екологічних і со-
ціальних проблем. 

Дотримуємось думки, що необхідність звіту-
вання про внесок компаній у сталий розви-
ток у цілому сприяє підвищенню їх соціальної 

відповідальності та більш активному і широкому за-
лученню до реалізації цілей сталого розвитку. Нині 
держава має реальний шанс вплинути на ці процеси 
шляхом вдосконалення імперативу корпоративної 
звітності зі сталого розвитку відповідно до стратегії 
ЄС. Критичність даного питання для України під-
тверджує той факт, що, за словами Р. Брюса, відбула-
ся зміна акцентів у питаннях звітності та, в підсумку, 
проблема звітності щодо сталого розвитку перетво-
рилася з необхідності звітування про вплив компаній 
на навколишнє середовище на завдання трансформа-
ції корпоративної звітності [22]. У цьому контексті 
слід звернути увагу на існуючі бар’єри та можливості 
їх подолання.

Одним із основних бар’єрів поширення практи-
ки звітування про внесок бізнесу у сталий розвиток є 
розуміння корпоративної соціальної відповідальнос-
ті на державному рівні, яке не відповідає міжнарод-
ним нормам. Про це, зокрема, свідчить невизнання 
нефінансової звітності як одного із основних показ-
ників моніторингу прозорості бізнесу [11]. 

Однак певні важливі кроки в зазначеному на-
прямку вже зроблено, насамперед: внесення змін до 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» і включення звіту про управ-
ління до складу корпоративної звітності підприємств. 
Слід зауважити, що в українському законодавстві 
при визначенні кола суб’єктів звітності застосова-
ний підхід, що відповідає Директиві 2014/95/ЄС від  
22 жовтня 2014 р., яка вносить поправки до Дирек-
тиви 2013/34/ЄС щодо розкриття нефінансової та 
різноманітної інформації деякими великими підпри-
ємствами та групами. 

Рекомендація, викладена у статті 19 Директи-
ви 2013/34/ЄС, надає державам-членам можливість 
звільняти малі та середні підприємства від певних 
зобов’язань щодо розкриття нефінансової інформа-
ції, а саме: «нефінансових ключових показників ефек-
тивності, що мають відношення до конкретного біз-
несу, включаючи інформацію, що стосується питань 
навколишнього середовища та працівників». Україна 
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скористалася такою можливістю, звільнивши мікро-
підприємства та малі підприємства від подання звіту 
про управління та надавши середнім підприємства 
право не відображати у звіті про управління нефінан-
сову інформацію.

Таке позбавлення малих і середніх компаній 
від «адміністративного тягаря» водночас відбирає 
в них можливість отримати переваги від розкриття 
нефінансової інформації, підвищити свою корпора-
тивну цінність, продемонструвати прихильність до 
концепції соціальної відповідальності бізнесу та ста-
лого розвитку. Традиційно негативне ставлення до 
будь-якого додаткового навантаження на бізнес, що 
вимагає витрат без певної перспективи отримати від-
дачу, не дозволяє «розгледіти» потенційні переваги 
нефінансової звітності.

За цих умов усе більш актуальним і перекон-
ливим стає тиск стейкхолдерів і, насамперед, зако-
нодавців «на компанії будь-якого розміру та в усіх 
секторах економіки, щоб вони визнавали, дотриму-
вались, покращували, вимірювали та звітували про 
ефективність за показниками ESG» [23]. А. Гомес роз-
глядає «примусове розкриття нефінансової інформа-
ції» як адекватну відповідь на значний запит суспіль-
ства на більшу прозорість [14]. Зважаючи на те, що 
«після прийняття норм стосовно обов’язкового скла-
дання підприємствами звіту про управління кількість 
компаній, які готують нефінансову звітність, істотно 
зросла», Я. Олійник, M. Кучерява, А. Зінченко та Л. 
Коритник дійшли висновку про «важливість зако-
нодавчого регулювання у сфері розкриття підпри-
ємствами фінансової та нефінансової інформації про 
їхню діяльність» [9].

Разом із тим, ряд зовнішніх факторів також 
можуть змусити малі та середні підприєм-
ства складати нефінансову звітність. Напри-

клад, в ЄС, незважаючи на відсутність юридичних 
зобов’язань для МСП розкривати нефінансову ін-
формацію, «багато з них зазнають дедалі більшого 
тиску з боку своїх материнських компаній з метою 
надання певної нефінансової інформації для вико-
нання зобов’язань щодо звітності групи; ключові кор-
поративні клієнти, які запроваджують вимоги щодо 
стійкості та прозорості у своєму ланцюжку поставок, 
чинять відповідний тиск. У результаті МСП, які не 
можуть задовольнити такі запити через недостатню 
кількість людських і фінансових ресурсів, …може 
бути відмовлено в доступі до фінансування» [20]. 

Якщо вітчизняні компанії навчаться використо-
вувати інструментарій нефінансових звітів у комуні-
кації зі стейкхолдерами – інвесторами, акціонерами, 
органами влади, працівниками, партнерами по бізне-
су, клієнтами і громадами, вони відчують зацікавле-
ність у ньому та стануть надійними ланками соціаль-
но відповідальних ланцюжків поставок. Але на дано-
му етапі вони потребують інших стимулів, зокрема 
підтримки держави. 

Так, у більшості країн ЄС розроблено методич-
ні рекомендації та функціонують різні державні про-
грами підтримки та стимулювання соціальної відпо-
відальності бізнесу. Завдяки цим програмам держава 
визначає бажану поведінку для бізнесу, долучає ком-
панії приватного та державного секторів до спільного 
виконання соціально важливих завдань, матеріально 
стимулює бізнес до соціально відповідальної діяль-
ності [22].

Доречно згадати досвід упровадження нефі-
нансових звітів (фактично – звіту про управ-
ління) в ЄС. На конференції в Брюсселі, яку 

спільно з ACCA організували Європейська конфе-
дерація асоціацій директорів (Ecoda) та Європей-
ська конфедерація інститутів внутрішнього аудиту 
(ECIIA), ключовою була теза: «керівники можуть 
стогнати від перспективи нефінансової звітності, але 
вона буде так само обов’язковою, як і фінансова звіт-
ність, і справді є ключем до довгострокового успіху 
бізнесу» [13]. Перші такі звіти в країнах – членах ЄС, 
як відомо, були опубліковані у 2018 р.

Заслуговує на увагу й досвід Японії. За резуль-
татами дослідження експерти групи компаній «Де-
лойт» в цій країні говорять про недостатнє розумін-
ня важливості інтегрованої звітності та нефінансової 
інформації японськими менеджерами та вплив цієї 
проблеми на визначення міри обов’язкового роз-
криття нефінансової інформації. Їх висновок: «Японія 
повинна прагнути до посилення розкриття нефінан-
сової інформації поступово та відповідно до поряд-
ку важливості з огляду на глобальні тенденції» [24]. 
Вважаємо такий підхід до поширення нової практики 
звітування прийнятним і для України. 

Зауважимо, що на відміну від великих компаній, 
які зобов’язані складати звіт про управління, малі та 
середні підприємства можуть «не витрачати на його 
підготовку багато ресурсів. Досить буде дотрима-
тися мінімальних вимог про розкриття інформації 
та зробити звіт без вишукувань, візуально простим: 
звичайний документ із текстом, таблицями та гра-
фіками. Для дуже великої кількості компаній цього 
буде достатньо» [25]. Аналогічну думку висловлює  
А. Гомес щодо інтегрованої звітності: відповідні ви-
моги та рекомендації можна «не повністю застосову-
ватися для малого та середнього бізнесу» [14].

Слід взяти до уваги і такі рекомендації ISO 
26000:2010: організації слід через відповідні інтерва-
ли часу публікувати звіти про свої результати щодо 
соціальної відповідальності для зацікавлених сто-
рін; звіти можуть бути надані багатьма способами, 
включно із зустрічами, листами з описом діяльності 
організації, пов’язаної із соціальною відповідальніс-
тю, інформацію на вебсайтах [17].

Аналогічний підхід, на нашу думку, можна засто-
сувати при підготовці звіту про управління малими та 
середніми підприємствами. Тобто досягати спрощен-
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ня для таких суб’єктів звітності не через відмову від 
розкриття нефінансової інформації, а завдяки змен-
шенню її обсягу та спрощенню підходів до розкриття. 
Наприклад, можна відтермінувати впровадження не-
фінансової звітності, збільшити періодичність її по-
дання до двох років (як у перші роки запровадження 
звітів про прогрес), і, зрештою, запропонувати певні 
пільгові режими для суб’єктів звітності. 

Процес удосконалення корпоративної звітнос-
ті, визначення вимог до розкриття нефінансо-
вої інформації, їх ранжування за категоріями 

суб’єктів господарювання (насамперед за розміром, 
сферою та регіоном діяльності), який розпочався по-
над 30 років тому, триває й досі, продовжується робо-
та з удосконалення міжнародних стандартів звітнос-
ті щодо сталого розвитку та інтегрованої звітності. 
Очікують, що такі стандарти будуть доповнені та вра-
ховуватимуть вимоги щодо розкриття інформації в 
конкретних юрисдикціях. На думку експертів АССА, 
це дозволить створити послідовну глобальну базу 
для потреб звітування компаній у різних країнах і ре-
гіонах [22]. Відповідний внесок України в підготовку 
міжнародних стандартів звітності щодо сталого роз-
витку, як і успішне впровадження рекомендацій між-
народних організацій, що опікуються цими питання-
ми, вимагає достатнього досвіду у сфері звітності зі 
сталого розвитку. Основою для поширення практики 
звітування українських компаній про їх вплив на еко-
номіку, суспільство та навколишнє середовище може 
бути звіт про управління, що включає і нефінансові 
показники. Однак необхідність визначення вартості 
бізнесу в середньо- і довгостроковій перспективі ви-
магає нового підходу до звітування на основі застосу-
вання інтегрованого мислення.

Головною умовою успішності реалізації даного 
завдання є обізнаність і підтримка бізнес-спільноти. 
Зрештою, за словами Р. Ховітта, «нефінансова або ін-
тегрована звітність – це не додаткове навантаження 
для компаній, а частина реформування фінансової 
звітності… Ми називаємо це нефінансовим, але, зре-
штою, це все про фінанси» [13]. Зазначене має бути 
орієнтиром і для українських компаній, незалежно 
від їх розміру, при прийнятті рішення щодо змісто-
вого наповнення щорічної звітності та визначенні 
підходів до її оприлюднення. З часом чесна, відпові-
дальна та прозора практика може мати значний по-
зитивний вплив як на сам малий і середній бізнес, так 
і на вирішення соціальних проблем українського су-
спільства та формування екологічно відповідальної 
свідомості його громадян. Отже, інтересам суспіль-
ства в цілому відповідає завдання формування в біз-
несу (незалежно від його розміру) відчуття «потреби 
підготувати нефінансовий звіт за своєю ініціативою» 
[25]. Інтегрована звітність дозволяє всебічно пред-
ставити результати діяльності підприємства, деталі-
зувати інформацію фінансової звітності, розширити 

уявлення про функціонування підприємства, його мі-
сію, перспективи. У перспективі за умови правильно-
го використання вона може стати дієвим інструмен-
том розвитку власного бренду компанії, формування 
конкурентних переваг і позитивного іміджу в очах 
клієнтів і суспільства в цілому [26]. 

ВИСНОВКИ
У цілому визнаємо необхідність залучення біз-

несу до розв’язання суспільних завдань і реалізації 
цілей сталого розвитку, однак не вважаємо задовіль-
ною існуючу в Україні практику. Відданість зазначе-
ним проблемам демонструють, насамперед, соціаль-
но відповідальні підприємства незалежно від розміру 
та галузевої приналежності, що нерозривно пов’язане 
з необхідністю звітування про свій внесок у забезпе-
чення сталого розвитку перед суспільством і держа-
вою. Забезпечення прозорості бізнесу відповідає не 
лише принципам соціальної відповідальності, але й 
запитам постачальників фінансового капіталу та ін-
ших стейкхолдерів. Відповідно до цього зростає роль 
нефінансової й особливо інтегрованої звітності. 

Упровадження в Україні практики опубліку-
вання звітів про управління сприяє формуванню в 
бізнесу навичок і досвіду звітування про їх внесок у 
сталий розвиток, що в цілому відповідає загально-
європейським тенденціям, визначених Директивою 
2014/95/ЄС, зокрема в частині розкриття нефінан-
сової інформації малими та середніми господарю-
ючими суб’єктами. Звільнення малого бізнесу від 
необхідності опублікування даного звіту позбавляє 
їх можливості отримати переваги від опублікування 
нефінансової та інтегрованої звітності, використову-
ючи її як засобів комунікації. Зважаючи на неготов-
ність керівників бізнесу та складність запровадження 
такої звітності, існує необхідність розробки та впро-
вадження в Україні державних програм підтримки та 
стимулювання соціальної відповідальності бізнесу до 
прозорості, зокрема тих суб’єктів, що звітують про 
свій внесок у сталий розвиток. 

Подальші дослідження в даному напрямі до-
цільно спрямувати на створення сприятливих умов і 
визначення підходів для більш активного залучення 
всіх учасників ринку до розкриття нефінансової ін-
формації та переходу до інтегрованої звітності.         
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