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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЗВІТНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. У статті розкрито основні проблеми сучасної практики
впровадження соціального звітування в Україні, визначено пріоритети у
виборі форматів соціальних звітів та охарактеризовано елементи со-
ціальної політики, що знаходять відображення у звітності зі сталого
розвитку вітчизняних підприємств. Встановлено, що низка важливих
аспектів соціальної відповідальності не знаходить достатнього відо-
браження у нефінансовій звітності українських компаній. Відтак, дослі-
джено прогресивний досвід відображення у складі показників соціальної
звітності інформації про протидію корупції, ризиконебезпечність діяль-
ності та відповідальність підприємства за наслідки ризиків.
Визначено причини низької довіри суспільства до соціальної звітності в
Україні та запропоновано зарубіжний досвід, використання якого дозво-
лить забезпечити участь зацікавлених сторін в процесах соціального
звітування та врегулювати питання щодо можливості реального відо-
браження в звітах переваг та існуючих проблем, пов’язаних з діяльністю
підприємства, що зробить соціальну звітність правдивим інструмен-
том ефективного управління в галузі стійкого функціонування та роз-
витку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: звітність зі сталого розвитку; соціальна відповіда-
льність; концепція сталого розвитку.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Сучасний етап соціально-
економічних відносин в Україні характеризується зростанням
уваги до соціальних та екологічних проблем, що зумовлює необ-
хідність трансформації положень економічної науки в напрямі
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забезпечення сталого розвитку економічних систем усіх рівнів.
Концепція сталого розвитку спрямована на гармонізацію еконо-
мічних, соціальних та екологічних складових суспільного розви-
тку, що дозволяє вирішувати проблеми збереження навколиш-
нього середовища, підвищення соціального розвитку суспільства
та подолання наслідків економічної кризи.

Втіленням принципів концепції сталого розвитку виступає
Звітність зі сталого розвитку, яка вміщує сукупність даних, що
відображають середовище існування, методи співпраці з групами
впливу, результати діяльності підприємства в економічній, соціа-
льній та екологічній сфері життя суспільства. Така звітність є пу-
блічною і розглядається як інструмент інформування акціонерів,
співробітників, партнерів та клієнтів підприємства про те, як і
якими темпами воно реалізує закладені в своїх стратегічних пла-
нах розвитку цілі щодо економічної сталості, соціального добро-
буту та екологічної стабільності.

У світовій і вітчизняній практиці звітність зі сталого розвитку
може бути представлена: Соціальним звітом (Social reporting),
Звітом із корпоративної соціальної відповідальності (Corporate
Social Responsibility Reporting), Звітом із корпоративної відпові-
дальності (Corporate Responsibility Report), Звітом з прогресу
(Progress Report), Звітом зі сталого розвитку (Sustainable
Development Reporting) та ін. Характеристику найрозповсюдже-
ніших у світовій практиці звітів надано в табл. 1.

Залежно від підходу до формування показників звітності зі
сталого розвитку виокремлюють:

1. Звіти складені у довільній формі, які є найпоширенішими у
практичній діяльності, вони призначені для зовнішніх користува-
чів. При цьому не вимагають проведення соціального аудиту.

2. Комплексні звіти складені за методом потрійного підсумку
(Triple Bottom-Line). Сутність даного методу полягає у висвіт-
ленні діяльності компанії під трьома кутами зору: економічних
результатів діяльності — фінансово-економічні і виробничі пока-
зники; екологічних результатів діяльності — вплив основної дія-
льності на довкілля і здоров’я людей; соціальних результатів дія-
льності — широкий спектр інформації, яка стосується діяльності
компанії щодо своїх працівників, клієнтів, місцевих громад, ін-
ших цільових аудиторій та суспільства в цілому.

3. Стандартизовані звіти. Такі формати мають певні перева-
ги над попередніми і полягають у можливостях порівняння зі зві-
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тами інших компаній, що уможливлює визначення соціального
рейтингу компанії та визнання її у міжнародній діловій спільноті.
Значущості стандартизованим звітам додає можливість чи необ-
хідність проходження аудиту і, як результат, більша довіра до
них користувачів.

Таблиця 1
НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНІ ФОРМАТИ ЗВІТНОСТІ

ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ [1, ст. 105]

Звіт із прогресу
(про виконання
принципів Гло-
бального Дого-
вору ООН)

Складається лише під-
приємствами — членами
Глобального Договору
ООН, у звіті відобража-
ється стан виконання
принципів соціальної
відповідальності та плани
на майбутнє (не прохо-
дить аудит)

Складають лише раз на рік
у довільній формі компанії.
Він містить наступну інфо-
рмацію: вступне слово кері-
вника компанії, основні
принципи Глобального До-
говору ООН, які компанія
реалізує у свої соціальній
політиці, плани на майбутнє

Звіт зі сталого
розвитку
(Sustainable
Development
Reporting)

Містить чіткі індикатори
щодо діяльності компанії
(можливий аудит)

Відображає економічні, со-
ціальні та екологічні досяг-
нення, має чіткі критерії,
яких компанія повинна
дотримуватися при його
складанні

Звіт із корпора-
тивної відпові-
дальності
(Corporate
Responsibility
Reporting)

Заснований на діалозі з
стейкхолдерами, струк-
турно відповідає їх інфо-
рмаційним запитам (мо-
жливий аудит)

Звіт за оцінкою успіху ор-
ганізації в економічному,
екологічному та соціально-
му середовищі

Однак, дослідження практики оприлюднення нефінансових
звітів в Україні за 2010—2015 роки показало, що частка нестан-
дартизованих звітів складає 91,5 % і лише 8,5 % — звітів за GRI-
стандартом.

Така ситуація пов’язана, у першу чергу, з відсутністю теоре-
тичного обґрунтування і практичного досвіду у переважної біль-
шості вітчизняних підприємств щодо формування показників со-
ціальної відповідальності, а по-друге, нерозумінням переваг
стандартизованих звітів. Відтак, виникає необхідність дослі-
дження сучасної практики формування показників соціальної зві-
тності вітчизняними суб’єктами господарювання та визначення
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подальших перспектив щодо обґрунтування стандартизованих
форматів такої звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні перші
наукові розробки присвячені проблемам інформаційного відо-
браження соціальної відповідальності бізнесу почали з’являтися
лише на початку 2000-х років і за півтора десятиліття ХХІ століт-
тя набрали значних обертів у частині теоретичного обґрунтуван-
ня та прикладних розробок у висвітленні питань соціально-
орієнтованої діяльності суб’єкта господарювання у його відкри-
тій звітності.

До найсерйозніших досліджень у цій царині знань слід віднес-
ти праці таких вітчизняних учених, як В. Євдокимова та Д. Гри-
цишена [2], І. Жиглей [3], С. Короля [1], Л. Слюсаревої [4], в яких
розкрито сутність звітності зі сталого розвитку та запропоновано
механізм відображення у ній соціальної політики, яка проводить-
ся бізнес-структурами відносно внутрішніх і зовнішніх груп заці-
кавлених осіб.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Проте, не дивлячись на зна-
чні напрацювання вітчизняних фахівців у частині інформаційно-
го відображення соціально-орієнтованої діяльності суб’єкта
господарювання, слід зазначити, що комплексних розробок при-
свячених дослідженню формату звітності зі сталого розвитку у
його відповідності до сучасних потреб користувачів соціальної
інформації не проводилося.

Формулювання мети і завдання дослідження. Метою даної
статті є обґрунтування концептуальних підходів до побудови фо-
рмату звітності зі сталого розвитку у відповідності до сучасних
потреб користувачів у нефінансовій інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Складання звіт-
ності зі сталого розвитку продиктовано, у першу чергу, виконан-
ням соціальної функції бухгалтерського обліку. Наявність
соціальної звітності поряд із фінансовою дозволяє зацікавленим
особам отримувати дані про соціальні та екологічні аспекти дія-
льності підприємства в комплексі з інформацією про фінансові
результати. При цьому соціальна звітність здатна доповнити фі-
нансові звіти даними, що відображають перспективи компанії,
конкретизувати інформацію про фактори бізнесу, що визначають
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її вартість (інтелектуальний, організаційний капітал) та окресли-
ти тенденції управління підприємницькими ризиками.

Детальний перелік інформації, що має розкриватися у соціа-
льних звітах у відповідності до потреб окремих груп зацікавле-
них осіб, представлено в табл.2.

Таблиця 2
ІНТЕРЕСИ ГРУП ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬСЯ

ЧЕРЕЗ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ [3, c. 59]

№
з/п Групи користувачів Інтереси

1 Власники
Оцінка ефективності соціальних проектів, форму-
вання довіри до підприємства та прийняття рішень
щодо утримання чи реалізації акцій (для акціоне-
рів)

2 Менеджери Аналіз проведених соціальних проектів і стратегі-
чне планування, зменшення трансакційних витрат

3 Інші працівники
Мотивація праці, формування робочої атмосфери,
зменшення розбіжностей у колективі, зростання
продуктивності

4 Інвестори Аналіз ризиків і визначення можливостей інвесту-
вання в підприємство та його проекти

Формування уявлення про соціально відповідаль-
ну діяльність підприємства, прийняття рішень
щодо придбання товарів (продукції, послуг)

5 Контрагенти
Формування довіри до підприємства з боку креди-
торів і прийняття рішень щодо продовження чи
припинення ділових відносин

6 Уряд (держава)
Ставлення до підприємства як до платника подат-
ків, прийняття рішення щодо подання судових по-
зовів і надання податкових пільг

7
Місцева громада
та суспільні інсти-

тути

Одержання інформації про внесок підприємства в
підвищення рівня та якості життя місцевої грома-
ди, покращання соціальної інфраструктури, забез-
печення зайнятості, здійснення благодійних захо-
дів та заходів з охорони довкілля тощо

Кожне підприємство визначає формат соціальної звітності
відповідно до власних потреб, при цьому, як показує практика
соціального звітування, українські компанії обережно підходять
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до розкриття інформації про нефінансові аспекти діяльності. До
найпоширеніших аспектів нефінансового звітування слід віднес-
ти: умови праці та розвиток людського капіталу; збереження і
відтворення довкілля; доброчинність і благодійництво; співпраця
з місцевими громадами.

На підтвердження цього висновку в табл. 3 узагальнимо стру-
ктуру Звітів зі сталого розвитку крупних українських компаній.

Таблиця 3
СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВ ЗА 2015 рік

ТОВ «Метінвест
Холдинг»

ІП Кока-Кола Бе-
веріджиз Україна ПАТ «Оболонь» ПрАТ «Київстар»

Видобування руди
та вугілля, вироб-
ництво коксу, ви-
плавка сталі та ви-
готовлення труб
великого діаметра

Виробництво
безалкогольних
напоїв

Виробництво
пива

Діяльність у
сфері безпрово-
дового електро-
зв’язку

Розділи Звітів зі сталого розвитку

Група Метінвест
Загальна інфор-
мація про дія-
льність

Корпорація Корпоративний
звіт

Екологія Дбаємо про до-
вкілля Екологія

Стійкий розви-
ток і соціальні
ініціативи

Співробітники Компенсації та
пільги Люди —

Люди і міста Підтримка роз-
витку молоді Суспільство —

Безпека Етика бізнесу Економіка —

— Загальні поло-
ження звіту

Інновації та
технології —

Як бачимо, усі компанії центральне місце у своїх звітах відво-
дять опису соціальних програм спрямованих на покращення умов
праці та підвищення кваліфікації персоналу. Зокрема розкрива-
ють інформацію про участь своїх працівників у різноманітних
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тренінгах і програмах підвищення кваліфікації, наводять систему
оцінки ефективності роботи та мотивації персоналу, відобража-
ють соціальні вигоди для своїх працівників, декларують гідне
ставлення до них і створення безпечних умов праці.

Висвітлення екологічних аспектів діяльності відбувається теж
у найрізноманітніші способи. Деякі компанії (зокрема, ПАТ
«Оболонь», ІП Кока-Кола Беверіджиз Україна) вважають за доці-
льне розкривати детальну інформацію як про екологічні ініціати-
ви, наприклад, обсяг інвестицій у проведення відповідних заходів
щодо зменшення забруднення довкілля та отриманих від них ре-
зультатів, так і надавати детальний опис свого впливу на навко-
лишнє середовище. Інші ж компанії (наприклад, ПрАТ «Київс-
тар») лише декларують свою відданість принципам збереження
довкілля.

Доброчинні акції та проекти залишаються домінантою україн-
ських нефінансових звітів. Компанії подають докладну інформа-
цію про надання адресної благодійної допомоги та проведення
соціальних акцій загального спрямування. Через призму добро-
чинності висвітлюється у нефінансових звітах і тема співпраці з
місцевими громадами. Це, зокрема, допомога у покращенні соці-
ально-побутових умов у місцях розташування виробничих під-
розділів компаній, допомога місцевим органам влади тощо [4,
c. 92].

Майже усі компанії у своїй звітності подають короткий опис
економічної діяльності, наводять дані про доходи та прибутки,
описують поступ на ринку ведення бізнесу, розкривають інфор-
мацію про групи основних клієнтів.

Водночас низка аспектів соціальної відповідальності не зна-
ходить достатнього відображення у нефінансовій звітності украї-
нських компаній, а саме:

• інформація про протидію корупції;
• інформація про ризиконебезпечність діяльності та визна-

чення можливостей інвестування в підприємство та його про-
екти;

• інформація про відповідальність за наслідки ризиків упро-
довж усього життєвого циклу продукції.

Незважаючи на надзвичайну важливість для суспільства інфо-
рмації про заходи з антикорупційного менеджменту та результа-
ти їх проведення, підприємства у своїй переважаючій більшості
воліють не торкатися цих питань. Серед досліджених звітів лише
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ІП Кока-Кола Беверіджиз Україна декларує, що одним із принци-
пів її діяльності є антикорупційний принцип (протидіяти будь-
яким формам корупції, включаючи здирництво і хабарництво)
[5]. Однак жодних результатів такої протидії у соціальній звітно-
сті не наводиться.

Практично не знаходять відображення і питання пов’язані з
оцінюванням та управлінням ризиками підприємницької діяльно-
сті. Серед досліджених підприємств найвідкритішим у цьому пи-
танні виявилося ТОВ «Метінвест Холдинг». Як зазначається у
Соціальному звіті ТОВ «Метінвест Холдинг» за 2014—2015 ро-
ки, компанія веде системну і планомірну роботу по виявленню
джерел небезпеки, оцінці якості та зниженню ризиків. З 2011 ро-
ку в Компанії впроваджено два стандарти: «Оцінка та зниження
ризику виробничих процесів», який ґрунтується на Міжнародній
методиці HAZID (hazard identification), і «Управління при здійс-
ненні інвестиційних проектів».

Результатом запровадження стандартів є покращення якості,
виявлення помилок за ключовими питаннями технології, а також
попередження можливих похибок. Такий підхід дозволяє виклю-
чити всі потенційні небезпеки ще на стадії проектування. Відтак,
починаючи з 2013 року Компанією проведено 19 оцінок ризиків і
за результатами оцінок здійснено понад 100 заходів з мінімізації
ризиків [6].

Узагальнення ризиків здійснюють шляхом формування Карти
ризиків, яка є частиною бізнес-плану і включає перелік ключових
потенційних небезпек і конкретні кроки з управління ними.
У зв’язку з подіями на Сході України в карту ризиків 2015 року
було включено проблеми, які можуть реалізуватися в разі пода-
льшої ескалації конфлікту.

Окрім того загострення соціально-політичної обстановки в
2014 році підштовхнуло компанію до створення моделі корпора-
тивного кризового реагування. Вона виробила алгоритм дій, який
описує підходи до роботи в кризових ситуаціях на різних рівнях:
від структурного підрозділу до керуючої Компанії.

Не менш важливим аспектом нефінансового звітування, що
майже не знаходить відображення у сучасних форматах соціаль-
ної звітності вітчизняних підприємств, є формування уявлення
про соціальну відповідальність діяльності підприємства. Найши-
рше інформацію про відповідальність за наслідки своєї діяльнос-
ті, тобто про те, як компанія розглядає свою відповідальність за
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продукцію впродовж усього життєвого циклу представило у
своєму Звіті зі сталого розвитку ПАТ «Оболонь». Звіт даної ком-
панії передбачає поєднання фінансових та нефінансових даних і
розкриває перелік реальних і потенційних ризиків, викликаних
технологічними особливостями виробництва пива та економіч-
ною ситуацією на ринку його реалізації. Окрім того у 2015 році
ПАТ «Оболонь» зазначає низку соціальних ризиків, пов’язаних з
діяльністю ПАТ «Оболонь», що мали наслідки для персоналу та
інших стейкхолдерів корпорації, зокрема:

• падіння споживчого попиту населення, спричинене зни-
женням купівельної спроможності. Наслідком скорочення дохо-
дів населення є скорочення споживання пива;

• антитерористичні операції (бойові дії на Сході). Як наслі-
док, втрата 7 % територій збуту окупованих Донецької та Луган-
ської областей; пограбування складів продукції у Донецьку та
Луганську; втрата роботи для торгових команд компанії в зоні
проведення АТО; більше 100 мобілізованих працівників корпо-
рації;

• втрата традиційних регіонів збуту (Автономна Республіка
Крим). Як наслідок, втрата 8 % ринку збуту виробниками пива;
зупинка поставок продукції на півострів; невизначений статус за-
воду корпорації з виробництва безалкогольних напоїв у Севасто-
полі [7].

Окрім істотної строкатості показників соціальної звітності, які
більшою мірою виступають засобом реклами підприємства, а ніж
мірилом його соціальної відповідальності, соціальні звіти україн-
ських підприємств у своїй переважаючій більшості не носять
стандартизованого характеру.

Зокрема ТОВ Метінвест Холдинг у 2015 році надало Соціаль-
ний звіт, який не має уніфікованої форми, хоч надає порівняльну
інформацію за два роки. На жаль, така тенденція не є позитив-
ною, якщо згадати, що саме ця компанія у складі корпорації СКМ
була першою в Україні, що склала звіт із корпоративної соціаль-
ної відповідальності, який був опублікований у 2005 році. Сьо-
годні компанія єдина серед вітчизняного бізнесу підготувала чо-
тири соціальних звіти, два з яких — за стандартами GRI.

Звіт зі сталого розвитку Кока-Кола Беверіджиз Україна за
2012—2014 роки також є досить деталізованим і присвяченим рі-
зним аспектам діяльності компанії Кока-Кола в Україні. Так, у
своєму звіті підприємство подає загальну інформацію про діяль-
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ність, деталізує дані про роботу, направлену на підвищення доб-
робуту, побудову сильної громади та турботу про довкілля. Од-
нак у звіті дуже мало надано фінансової інформації, що розкри-
ває соціальні та екологічні аспекти діяльності компанії.

У свою чергу компанія Київстар не складає окремого звіту зі
сталого розвитку, він є складовою річного звіту компанії, що
складається з корпоративного звіту; звіту зі стійкого розвитку та
соціальних ініціатив; консолідованої фінансової звітності (міс-
тить форми звітності, основні положення облікової політики і
звіт аудитора) [8].

Отже, досвід сучасного соціального звітування українських
підприємств ґрунтується в основному на наданні нестандартизо-
ваних звітів, що не вимагають підтвердження їх достовірності.
Така ситуація значно знижує довіру суспільства до соціальної
звітності, адже за даними опитування 82 % респондентів заявили,
що в більшій мірі довіряли б інформації про соціальну відповіда-
льність суб’єкта господарювання у звітності, якби вона підтвер-
джувалася незалежним (недержавним) органом, а у 70 % опита-
них ступінь довіри зріс у разі наявності державного запевнення
[9].

Окрім того соціальна звітність в Україні значно відстає за
своїм поширенням від інших країн. Зокрема, інформацію про
нефiнансовi аспекти діяльності надають лише 11 % українських
підприємств, що є лідерами за обсягами чистого доходу. Тоді як
у розвинених країнах такі звіти готують 80 % найбільших компа-
ній і 45 % компаній з найвищими доходами у країнах, що розви-
ваються [10, с. 34].

Такий стан речей пояснюється, з одного боку, тим, що в
Україні складання соціальної звітності не задеклароване на дер-
жавному рівні, а, відтак, передбачає необов’язковість її форму-
вання. З іншого боку самі користувачі такої звітності доволі ске-
птично ставляться до процесу її підготовки та достовірності
наданих в ній показників, підкреслюючи той факт, що нестандар-
тизований вибір критеріїв соціальної звітності дозволяє підпри-
ємствам розкривати у ній тільки сприятливу для себе інформацію
i уникати тих даних, що свідчать про негативну динаміку.

Як наслідок, 45 % представників бізнесу, що взяли участь в
опитуванні, вважають складання соціальної звітності виключно
прерогативою великих компаній, 35 % заявили, що соціальна звіт-
ність має заохочуватися, але не вимагатися у обов’язковому по-
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рядку, 13 % опитаних вважають її складання зайвим, а інші 9 %
респондентів нічого не знають про переваги нефінансового звіту-
вання [9, с.27].

Тому перед українським законодавством у сфері економіки
постає завдання забезпечити найадекватнішу участь зацікавлених
сторін у процесах соціального звітування, а також врегулювати
питання щодо можливості реального оцінювання складових капі-
талу з метою повного відображення у звітах переваг та існуючих
проблем, пов’язаних з діяльністю підприємства, що зробить соці-
альну звітність правдивим інструментом ефективного управління
в галузі безпеки та розвитку.

У цьому контексті цікавим для запровадження у вітчизняну
практику є досвід таких країн, як ПАР, Данія та Великобританія,
в яких чітко визначені правила складання соціальної звітності, а
також механізми взаємодії підприємств з державою, некомерцій-
ними установами, громадськістю тощо. Зокрема, компанії, що за-
реєстровані на Фондовій біржі Йоганнесбурга зобов’язані готува-
ти зведений звіт, який поряд з фінансовою звітністю включає і
звіт зі сталого розвитку. У Данії найбільші приватні та державні
підприємства повинні включати корпоративну соціальну звіт-
ність в річний фінансовий звіт, а у Великобританії публічні ком-
панії у річному фінансовому звіті мають надавати звіти з соці-
альних та екологічних питань.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Проведені дослідження дають можливість сформу-
лювати ряд узагальнюючих положень, що розкривають сучасні
тенденції у формуванні соціальної звітності вітчизняних підпри-
ємств.

1. Звітність зі сталого розвитку є інструментом соціальної від-
повідальності бізнесу. Наявність нефiнансової звітності поряд із
фінансовою дозволяє зацікавленим особам отримувати дані про
соціальні та екологічні аспекти діяльності підприємства в комп-
лексі з інформацією про фінансові результати.

2. Кожне підприємство визначає формат соціальної звітності
відповідно до власних потреб. До найпоширеніших аспектів не-
фінансового звітування в Україні слід віднести: умови праці та
розвиток людського капіталу; збереження і відтворення довкілля;
доброчинність і благодійництво; співпраця з місцевими гро-
мадами.
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3. До найбільших вигід, що приносить нефінансове звітування
для українських компаній відносять: розкриття ефективності со-
ціальної та екологічної політики впливу компанії на навколишнє
середовище; висвітлення політики компанії щодо проблем до-
вкілля, економічного та соціального розвитку; покращення репу-
тації компанії на ринку.

4. Однак, соціальна звітність в Україні значно відстає за своїм
поширенням від інших країн. Такий стан речей пояснюється, з
одного боку, тим, що в Україні складання соціальної звітності не
задеклароване на державному рівні. З іншого боку самі користу-
вачі такої звітності доволі скептично ставляться до процесу її
підготовки та достовірності наданих в ній показників.

5. Тому подальші дослідження в галузі соціального звітування
повинні стосуватися розробки механізмів адекватної участі заці-
кавлених сторін у процесах соціального звітування та норматив-
ного врегулювати питання щодо реального оцінювання складо-
вих капіталу з метою повного відображення в звітах переваг та
існуючих проблем, пов’язаних з діяльністю підприємства.
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Проблемы и перспективы внедрения отчетности
по устойчивому развитию в Украине

АННОТАЦИЯ. В статье раскрыты основные проблемы современной
практики внедрения социальной отчетности в Украине, определены
приоритеты в выборе форматов социальных отчетов и охарактери-
зованы элементы социальной политики, которые находят отражение в
отчетности по устойчивому развитию отечественных предприятий.
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Установлено, что ряд важных аспектов социальной ответственности
не находит достаточного отражения в нефинансовой отчетности ук-
раинских компаний. Поэтому, исследован прогрессивный опыт отраже-
ния в составе показателей социальной отчетности информации о
противодействии коррупции, уровне рискованности деятельности и
ответственности предприятия за последствия рисков.
Определены причины низкого доверия общества к социальной отчетно-
сти в Украине, и предложен зарубежный опыт, использование которого
позволит обеспечить участие заинтересованных сторон в процессах
социальной ответственности и урегулирует вопрос о возможности ре-
ального отображения в отчетах преимуществ и существующих про-
блем, связанных с деятельностью предприятия, что сделает социаль-
ную отчетность истинным инструментом эффективного управления в
области устойчивого функционирования и развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отчетность по устойчивому развитию; социаль-
ная ответственность; концепция устойчивого развития.
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Problems and prospects for introduction
of sustainable development reporting in Ukraine

ABSTRACT. The article examines the basic problems for introduction of social
reporting in Ukraine. It has determined priorities at choosing the social
reporting formats, and characterized social policy elements, that are reflected
in sustainable development reporting of domestic enterprises. The study has
concluded that a number of important aspects of social responsibility is not
sufficiently reflected in the non-financial statements of Ukrainian companies.
Thus, the article has studied advanced experience of disclosure information on
combating corruption, risks connected with company activity, and company
responsibility for the consequences of risks as indicators of social reporting.
The reasons for low public confidence in social reporting in Ukraine were
determined. Having examined international experience, the authors suggest
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applying it for ensuring stakeholders’ participation in social reporting, and
adequate reflection of advantages and problems concerning company activities
in the reports. That will turn social reporting into reliable tool for good
governance and sustainable development.

KEY WORDS: sustainable development reporting; social responsibility;
concept of sustainable development.
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БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ

УСТАНОВАМИ

АНОТАЦІЯ. Мета дослідження полягає в опрацюванні базових положень
облікового забезпечення управління бюджетними установами в кон-
тексті виявлення реальних потреб антикризового управління бюджет-
ною сферою. Методологічною основою дослідження виступили загаль-
нонаукові (узагальнення, дедукція, індукція, абстрагування, моделюван-
ня, аналогії) та специфічні методи дослідження. У наслідок проведеного
дослідження сформовано обліково-управлінські кластери фінансового
обліку бюджетних установ в контексті об’єктного та інструментар-
ного підходів. З метою створення адресного цілеспрямованого сегмен-
тарного інформаційного простору, що стане дієвим підґрунтям для
прийняття ефективних та оптимальних управлінських рішень в бю-
джетній сфері, подальше опрацювання та поглиблення реалізації як
об’єктного, так і інструментарного підходів повинно відбуватись як в
межах фінансового, так і управлінського обліку бюджетних установ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: бюджетні установи, бухгалтерський облік, фінансо-
вий облік, управлінський облік, облікове забезпечення управління.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Тенденції розвитку вітчизня-
ної бюджетної сфери свідчать про погіршення фінансових, мате-
ріальних, соціальних, політичних умов її функціонування. Саме
це призвело до того, що традиційно розвинута мережа бюджет-
них установ за останню чверть століття скоротилась більше ніж
на 20 %, а 56 тис. діючих станом на лютий 2016 року бюджетних
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