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В умовах, коли економічна ситуація стрімко змінюється та посилюється криза довіри, у бізнесі  

усе більшого значення набуває його  репутація. Серед великих компаній посилюється знакова тен-

денція бути «good and green». Тому сьогодні стає зрозумілим, що задля успішного ведення бізнесу 

недостатньо приділяти увагу виключно фінансовій стороні діяльності.  

Зауважимо, що нарощування соціального капіталу і активна позиція компанії у сфері корпора-

тивної соціальної відповідальності (КСВ) не лише позитивно впливають на імідж, але і зміцнюють 

довіру акціонерів, інвесторів, органів влади та інших зацікавлених сторін. Ефективна система 

управління екологічними, соціальними та етичними сторонами діяльності бізнесу дозволяє прий-

мати виважені управлінські рішення, концентрувати увагу на пріоритетних завданнях для ре-

алізації стратегії, а також забезпечувати максимальний ефект від програм та проектів, що реалізу-

ються[4].  

Отже, сталий розвиток - це та концепція, яка зрозуміла для бізнесу і набуває все більш широко-

го поширення. У її основі лежать принципи інтегральності економічних, соціальних та еко-

логічних аспектів бізнесу поряд з введенням професійного управління взаємопов'язаними ризика-

ми і можливостями. В основу парадигми сталого розвитку покладена триєдина концепція 

взаємодії економіки, суспільства та навколишнього середовища – економічне зростання, соціальна 

справедливість та екологічна безпека. До законодавчих актів та ініціатив зі сталого розвитку в 

Україні відносяться: Міжнародний стандарт «ІО», Стратегія сталого розвитку "Україна - 

2020",рамкова політика сталого споживання і виробництва (2012 р.); Концепція національної стра-

тегії корпоративної соціальної відповідальності в Україні до 2015 року. 

 Передумовами для введення концепції сталого розвитку в Україні є: 

· прийняття міжнародних стандартів; 

·  прозорість інформації про показники ефективності;  

· створення міжфункціональних об'єднань (бухгалтерія, фінанси, міжнародний аудит); 

·  підвищення професійних знань;  

· посилення контролю з боку керівництва шляхом скуповування акцій. 

У силу цього для оцінки минулих і поточних показників діяльності компанії та її сталого ро-

звитку необхідна більш детальна інформація, ніж та, що відображається у фінансовій звітності 

компаній.  

Йдеться про підготовку інтегрованої звітності, яка є основою для розробки стратегії, планів та 

оцінки результатів діяльності компанії. 81% компаній підтверджують, що питання сталого розвит-

ку стали частиною їх стратегії і дій. Така звітність являє собою інструмент постійного вдоскона-

лення діяльності компаній, оскільки допомагає сфокусувати її на підвищенні їх стійкості. А також 

сформувати єдину концепцію та стратегію виконання програм в галузі корпоративної соціальної 

відповідальності. За результатами дослідження Центру Хозер (HauserCenter) для некомерційних 

організацій при Гарвардському університеті понад 3 тис. компаній в усьому світі публікують звіти 

про сталий розвиток.  

Основні переваги застосування інтегрованої звітності наведено у таблиці. 
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Таблиця – Переваги застосування інтегрованої звітності з точки зору зацікавлених сторін 

 

Зацікавлені сторони Переваги 

Компанії, що формують звіти  Постачальникам інформації доступні точні дані 

нефінансового характеру. Високий рівень 

довіри у відносинах з основними зацікавленими  

особами. Доцільні рішення щодо розподілу ре-

сурсів Зниження ризиків для репутації.  

Інвестори  Оцінка здатності компанії генерувати грошові 

потоки в майбутньому . Оцінка впливу ризиків 

на формування інвестиційного портфеля .  

Особи, що визначають політику, регуляторні 

органи і органи, що визначають стандарти  

Ефективний розподіл капіталу в економіці. 

Стимулювання інвестицій, необхідних для 

вирішення таких проблем, як енергетична без-

пека , нестача продуктів харчування, зміна 

клімату .  

Суспільство  Узгодженість інтересів груп зацікавлених осіб . 

Розуміння впливу діяльності компанії на за-

цікавлених осіб 

Працівники  Можливості ознайомлення з прогнозом щодо 

діяльності компанії . Вклад працівників у ство-

рення і підтримання компанією її цінності. 

Особи, що здійснюють перевірки Незалежна перевірка звітів про сталий розви-

ток. Нові методи , стандарти і процедури пе-

ревірки звітності 

 

Отже, однією з умов реалізації концепції сталого розвитку є складання інтегрованої звітності. 

Інтеграція у світовий ринок універсальних принципів щодо прав людини і трудових прав, стан-

дартів охорони навколишнього природного середовища і протидії корупції сприятиме довгостро-

ковій успішності бізнесу. Сьогодні інтегрована звітність одна з найперспективніших сфер, що ак-

тивно розвивається. Інтегрований звіт відображає зв‘язки між різними компонентами бізнес мо-

делі компанії, зовнішніми факторами, різними видами ресурсів і виробничими показниками. 
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Современная экономика характеризуется международной специализацией и разделением труда, 

кооперированием производства практически между всеми странами и континентами. Националь-
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