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Назарова К. О., Ус А. О. Праксеологія звітності зі сталого розвитку для потреб аналізу й аудиту діяльності 
торговельної мережі

Пріоритетним напрямком цього дослідження є визначення стану подання українськими підприємствами звітності зі сталого розвитку, стан-
дартів, які застосовуються при складанні та поданні такої звітності, та основних напрямків подальшого впровадження та застосування між-
народних стандартів. Подання звітності зі сталого розвитку останніми роками набуває все більшої актуальності як вагомий індикатор діяль-
ності підприємства в рамках корпоративної соціальної відповідальності та спрямованості до міжнародних ідей стосовно надання користувачам 
звітності інформації щодо економічних, соціальних та екологічних показників для прийняття оперативних управлінських рішень. Тому впрова-
дження та пристосування міжнародних стандартів до національних і галузевих документів, які є основою складання звітності зі сталого розви-
тку, стає особливо актуальним. Мережевий принцип торгівлі за останнє десятиліття набув особливого розвитку, тому торговельні мережі, як 
вагомий показник соціально-економічного рівня життя, потребують особливої уваги в контексті впровадження звітності зі сталого розвитку. 
У результаті дослідження визначено потреби стейкхолдерів щодо отримуваної інформації, які визначається трьома основними напрямками: 
економічний, соціальний та екологічний, що в подальшому необхідно при визначенні привабливості підприємства для залучення до процесів M&A 
(злиття та поглинання). Проведено аналіз впровадження звітності зі сталого розвитку в Україні та світі; визначено активних учасників цих про-
цесів; здійснено розподіл за сферами застосування звітності зі сталого розвитку підприємствами України. Визначено основний зміст існуючих 
міжнародних стандартів, відповідно до яких подається звітність зі сталого розвитку. Подальші дослідження дозволять розробити рекоменда-
ції щодо впровадження даного виду звітності, внутрішніх методик аудиту фінансової та нефінансової інформації, що міститься в таких звітах, 
і типових методик аудиторської перевірки цих показників.
Ключові слова: звітність зі сталого розвитку, торговельна мережа, процеси M&A, корпоративна соціальна відповідальність, стандарти звіт-
ності зі сталого розвитку.
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Після ратифікації 16 вересня 2014 р. Верхо-
вною Радою України та Європейським Пар-
ламентом Угоди про асоціацію між Україною,  

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським Співтовариством з атомної енергії та їхніми 
державами-членами, з іншої сторони [9], в Україні 
розпочалися незворотні процеси інтеграції в євро-
пейське суспільство в трьох основних напрямках – 
політичному, юридичному й економічному. В контек-
сті економічної інтеграції управління підприємством 
почало виходити за рамки лише економічних по-
треб стейкхолдерів у межах національної економіки.  
В умовах динамічних перетікань одних економік в 
інші ключовими аспектами стають: пристосування до 
гомогенізації економічних, соціальних та екологічних 
потреб у рамках ключової ідеології ХХІ століття, ідей 
сталого розвитку й адаптації до процесів M&A (злит-
тя та поглинання).

Для великих європейських підприємств з квітня 
2014 р. Директивою Єврокомісії було прийнято зміс-
товні зміни в законодавство ЄС щодо звітності, згід-
но з якими обов’язковою нормою є подання звітно-
сті, що відображає не лише економічну інформацію, 
а також соціальну інформацію, показники по спів-
робітниках, корупції, хабарів, прав людини та інше. 
Отже, важливим елементом упровадження осно-
вних аспектів і забезпечення процесів економічної 
інтеграції торговельних підприємств в Україні стає 
стандартизація та регламентація звітності підпри-
ємств відповідно до нових потреб задля утримання 
та підвищення конкурентоспроможних позицій на 
національному та міжнародному ринках, зменшення 
ризиків інвестування іноземного капіталу, а також за-
безпечення максимально точної, об’єктивної та під-
твердженої інформації про фінансовий стан і вартість 
кожного підприємства для потреб стейкхолдерів,  
у тому числі в межах процесів M&A.

Процеси регламентації звітності зі сталого роз-
витку, адаптації міжнародних стандартів до умов 
українського законодавства та впровадження нових 
стандартів звітності для українських підприємств до-
сліджували Л. Грицина, Л. Квятковська, О. Комірна, 
Р. Костирко, І. Макаренко, Р. Мацьків, Г. Москалюк, 
О. Попадюк, О. Романенко, І. Шкура. Втім, детального 
дослідження пристосування до нових умов звітуван-
ня для торговельних мереж для потреб стейкхолдерів 
у процесах M&A здійснено не було.

Метою статті є окреслення основних перспек-
тив щодо впровадження звітності зі сталого розви-
тку для підприємств торгівлі, проведення оцінки іс-
нуючих стандартів і нормативної бази щодо звітності 
зі сталого розвитку та обґрунтування необхідності 
створення нової моделі звітування в Україні.

Теоретико-методологічною основою дослі-
дження є: методи порівняння, синтезу, аналізу, уза-
гальнення, групування та графічний метод, що за-
стосовані для розкриття змісту звітності зі сталого 

розвитку та визначення основних векторів здійснен-
ня адаптації до міжнародних стандартів в умовах 
процесів M&A; нормативні матеріали – Національні 
та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, Міжнародні стандарти щодо 
звітування у сфері корпоративної соціальної відпові-
дальності підприємства; наукові дослідження вітчиз-
няних вчених та Інтернет-ресурси «Мережа Глобаль-
ного договору ООН в Україні» та «Центр розвитку 
корпоративної соціальної відповідальності».

У ході глобальних процесів нарощування еко-
номічного потенціалу у сфері торгівлі націо-
нальні торговельні підприємства все частіше 

стикаються з проблемою низької конкурентоспро-
можності, що і стає передумовою консолідації бізне-
су на міжнародному рівні. Особливу увагу приверта-
ють трансформаційні процеси, викликані потребами 
одних компаній у додатковому фінансуванні, у тому 
числі за рахунок часткового або повного продажу ак-
цій підприємства, а інших компаній – у подальшому 
розширенні на ринках, що виражається у значному 
поширенні процесів M&A (Mergers and Acquisitions) – 
злиття та поглинання. 

До найбільш резонансних процесів M&A в 
Україні можна віднести процеси, пов’язані з діяль-
ністю таких мереж, як «Varus», яка поглинає мага-
зини мережі «Перекресток», «BILLA» (у двох облас-
тях); «Horizon Capital» (проводить часткове злиття з 
«Rozetka»); «Abris Capital Partners» (придбав терно-
пільську мережу продуктових магазинів «Торговий 
світ»); «АТБ», що в кінці 2016 р. викупила торгову ме-
режу «Барвінок», яка складалася із 17 магазинів; та-
кож у 2019 р. французька мережа «Auchan» придбала 
20% торговельної мережі «Фуршет» [8]. 

Стосовно зазначених процесів M&A у власників 
та вищого керівництва виникає потреба в забезпече-
ності максимально точною, повною, об’єктивною, не-
упередженою та підтвердженою інформацією щодо 
фінансового стану та вартості кожного підприємства 
мережі до M&A, можливостей соціально-економіч-
них загроз та очікуваної вартості мережі після її зро-
стання. Таке інформаційне забезпечення може бути 
представлене за результатами аналізу й аудиту розви-
тку торговельної мережі, виражене у формі звітності 
зі сталого розвитку (рис. 1).

Євроінтеграційний вектор у формуванні відпо-
відної системи звітності покликаний всебічно забез-
печити користувачів даної звітності не лише інфор-
мацією щодо економічних показників, а також інфор-
мацією, яка містить соціальну й екологічну складову, 
що забезпечить максимальну поінформованість для 
прийняття оперативних управлінських рішень.

Якщо раніше особлива увага приділялася фі-
нансовим показникам і всебічному їх аналізу, то те-
пер стає зрозумілим, що не лише ці показники мають 
вплив на розвиток торговельних підприємств, але 
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Рис. 1. Соціально-економічний потенціал аналізу та аудиту торговельної мережі  
в інформаційному середовищі стейкхолдерів 

Джерело: авторська розробка.

й нефінансові, які б дали змогу відслідковувати такі 
явища, як: соціальні та політичні зміни, інноваційні 
процеси, виявлення економічних трендів, фінансове 
та матеріальне забезпечення споживачів, оцінка кри-
зових чинників розвитку та інші [5].

У світі існує низка міжнародних, національних 
і галузевих документів, які використовуються як 
нормативна база для складання звітності зі сталого 
розвитку, проте лишається проблема їх уніфікації та 
пристосування до національної економіки. Існую-
ча система національних цінностей має виступити в 
ролі фільтра, що дасть змогу адаптуватися до умов 
глобальних процесів і водночас забезпечити захист 
від деструктивних впливів, що можуть призвести 
до негативних наслідків щодо стратегічного бачення 
розвитку економіки країни. Пристосування до пере-
тікань економічних процесів між країнами має бути 
впроваджене таким чином, щоб у процесі асиміляції 
національне середовище зберегло свої етнічні осо-
бливості, уникаючи додаткових ризиків.

Перш за все, варто розуміти, що являє собою 
втілення понять звітності зі сталого розвитку 
для підприємств і на що розраховані основні 

вектори впровадження даного поняття в рамках на-
ціональної економіки. Сталий розвиток являє собою 
трансдисциплінарне поняття, що має на меті поєд-
нання трьох складових: соціум, довкілля, економіка, 
асиміляція яких покликана в кінцевому результаті 
забезпечити стан «глобальної динамічної рівноваги». 
Дана парадигма має на меті досягнення оптимально-
го результату, що забезпечить динамічний економіч-
ний і соціальний розвиток за рахунок раціоналізації 

використання природних ресурсів та мінімізації за-
бруднення довкілля. Для великих європейських під-
приємств з квітня 2014 р. Директивою Єврокомісії 
було прийнято змістовні зміни в законодавство ЄС 
щодо звітності, згідно з якими обов’язковою нормою 
є подання звітності, що відображає не лише економіч-
ну, але й соціальну інформацію, показники по співро-
бітниках, корупції, хабарах, правах людини та інше. 
У зв’язку з даними процесами стандартизація форм 
звітів для українських підприємств стає ще більш ак-
туальним питанням на фоні світових подій. 

Одним із ключових етапів впровадження даної 
звітності виступає адаптація та впроваджен-
ня міжнародних стандартів звітності. Існує 

ряд міжнародних стандартів, за якими іноземні під-
приємства й організації складають звіти щодо стало-
го розвитку (табл. 1).

В Україні використання даних стандартів до сих 
пір не є регламентованим. Тому ключовим завданням 
на даному етапі постає уніфікація існуючих стандар-
тів і приведення їх до загальнообов’язкових норм по-
дання звітності з урахуванням існуючого стану діяль-
ності підприємств на території України. 

Відсутність єдиновизначених стандартів для 
складання звітності зі сталого розвитку є причиною 
того, що на території України невелика кількість під-
приємств, які подають звіти зі сталого розвитку, і зві-
тування відбувається відповідно до різних стандартів. 

В Україні за офіційними даними нараховується 
162 активних учасників [7], які приєдналися до ГД 
ООН і здають звіт з прогресу (звіт про виконання 
принципів ГД ООН).
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Таблиця 1

Основні стандарти звітності зі сталого розвитку, визнані світовими економічними лідерами

Назва стандарту звітності Зміст

GRI (Global Reporting Initiative)

Стандарти, за якими складається звітність зі сталого розвитку, яка спрямована на 
відображення економічної, соціальної та екологічної результативності компанії. 
Остання версія керівництв G4 прийнята у 2013 р. і містить чіткі індикатори для ха-
рактеристики діяльності компанії щодо сфери сталого розвитку

АA1000 (Account Ability 1000)

Стандарти звітності, які передбачають інтеграцію екологічних і соціальних аспектів  
в організацію бізнесу з метою підвищення корпоративної соціальної відповідаль-
ності бізнесу перед суспільством за рахунок комунікаційного процесу між зацікав-
леними сторонами і підприємством, крім того, визначає основні принципи складан-
ня звітності зі сталого розвитку та визначає методики оцінки ступеня та характеру 
відповідності звітності стандартам. Включає такі серії: AA 1000 Account Ability 
Principles Standard (AA1000AP), AA 1000 Assurance Standard (AA1000AS), The AA 1000 
Stakeholder Engagement Standard (AA 1000 SES)

ISO-26000:2010

Стандарти, які побудовані на доктринах Глобального договору ООН, що ґрунтується 
на принципах корпоративної соціальної відповідальності та стосуються питань  
захисту прав людини, навколишнього середовища, безпеки праці, прав споживачів 
та організації управління бізнесу

ISO 14000
Стандарти, які спрямовані на поліпшення процесу виробництва для створення такої 
системи управління підприємством, яка б дала змогу підвищити рівень взаємодії 
підприємства з навколишнім середовищем

SA 8000 Стандарти, що забезпечують стандартизацію та поліпшення питань у напрямках  
виробництва та соціального захисту працівників

Джерело: авторська розробка.

Особливої уваги потребує Звіт зі сталого роз-
витку, який готується за вимогами системи 
Глобальної ініціативи зі звітності (GRI). Якщо 

раніше компанії надавали перевагу звітності в довіль-
ній формі або звітували за 10 принципами Глобально-
го договору, то зараз компанії виходять на якісно но-
вий рівень і готують звітність за GRI. Звітність у галузі 
сталого розвитку вважається в розвинутих країнах 
важливим інструментом, який є предметом постійно-
го суспільного обговорення й удосконалення [2].

Динаміка подачі звітності зі сталого розвитку 
у світі постійно зростає. За офіційною інформацією 
щодо подачі звітності зі сталого розвитку за стан-
дартами GRI по регіонах, протягом минулого року 
країнами Америки було подано 1459 звітів, Євро-
пи – 2054, Близького Сходу та Африки – по 482 та 
Азійсько-Тихоокеанського регіону – 2239 звітів [6]. 
Країнами-лідерами в кількісному вираженні є США, 
Китай, Японія, Південна Африка, Великобританія, 
Бразилія та Індія (рис. 2).

Лідерами з подачі звітності зі сталого розвитку 
за стандартами GRI серед країн Європи є Великобри-
танія, Іспанія, Німеччина, Швеція і Франція (рис. 3). 
Україною було подано 71 звіт зі сталого розвитку за 
1999–2020 рр. У середньому щороку подається 7–8 
звітів, тобто серед країн Європи Україна посідає 27 
місце за кількістю поданих звітів. 

Щодо основних сфер застосування звітності зі 
сталого розвитку на першому місці знаходиться сфе-
ра фінансових послуг, що складає 19,82% усіх поданих 

звітів зі сталого розвитку за 1999–2020 рр. у світі, на 
другому місці – харчова промисловість (10,37%), на 
третьому – сфера енергетики (8,76%). Сфера торгівлі 
складає лише 2,07%. В Україні основні сфери, в яких 
подаються звіти зі сталого розвитку, це: харчова про-
мисловість, сільське господарство, металургія та те-
лекомунікаційні послуги. 

 

Низький відсоток залучення торговельних під-
приємств до міжнародних процесів у сфері 
складання та подання звітності зі сталого 

розвитку вимагає особливої уваги. Оскільки процеси 
M&A в Україні дедалі більшого поширення набува-
ють у сфері торгівлі, а саме, серед торговельних ме-
реж, які стають об’єктами інвестицій як українських, 
так і міжнародних інвесторів, виникає закономірна 
необхідність у приведенні звітності підприємств 
до міжнародних стандартів, що спрямовані на роз-
криття інформації, щоб у належному обсязі показати 
вплив діяльності компанії та підвищити інтерес до 
цих підприємств.

Якщо глобальна економічна система не буде пе-
реналагоджена згідно з принципами сталого розви-
тку як соціально-економічно-екологічного балансу, 
то її очікує економічна рецесія, екологічна депресія 
та соціальна нестабільність [4, с. 290].

Ураховуючи вищевикладене, здійснення аналізу 
та проведення аудиту потребує належного вдоскона-
лення та пристосування до світових тенденцій. Так, 
під час здійснення аналізу та аудиту діяльності підпри-
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Країни Азійсько-
Тихоокеанського регіону

Країни Близького Сходу
та Африки

Країни Європи

Країни Америки

15317

4020

19572

12968

Рис. 2. Структура подачі звітності зі сталого розвитку у світі за 1999–2020 рр.
Джерело: сформовано за [6].

ємств основним завданням є виявлення відповідності 
наданої підприємством у звітах інформації стандартам 
і принципам, а також обґрунтованості проведення 
операцій фінансового та нефінансового характеру, ви-
явлення ризиків, які загрожують стійкості підприєм-
ства, і підвищення довіри інвесторів і споживачів.

Прозорість звітності, зокрема витрат на со-
ціально-орієнтовані цілі, є передумовою для довіри 
до суб’єкта господарювання. Формуванню довіри 
сприяє передусім позитивний аудиторський висно-
вок [1, с. 109].

У рамках забезпечення реалізації Концепції 
сталого розвитку та захисту навколишнього 
середовища в Україні провадиться цілеспря-

мована діяльність щодо систематизації генезису нау-
ково-практичних засад формування програм сталого 
розвитку й утвердження на практиці базових прин-
ципів і цілей такого розвитку [3, с. 90]. 

Проте варто звернути увагу на такі проблемні 
питання, як:
 відсутність стандартизованої нормативної 

бази;
 брак достатнього досвіду в аналітичній та ау-

диторській діяльності в напрямку розкриття 
та перевірки звітності зі сталого розвитку;

 відсутність методичних рекомендацій щодо 
здійснення аналізу й аудиту такої інформації.

Для вирішення вищезазначених проблем необ-
хідно здійснити такі заходи:

1) визначення джерел інформації та документу-
вання результатів аналізу й аудиту, що вклю-
чають у себе фінансову та нефінансову інфор-
мацію звітності зі сталого розвитку; 

2) розробка внутрішніх методик аналізу й ауди-
ту звітності зі сталого розвитку;

3) розробка типових методик аудиторської пере-
вірки показників звітності зі сталого розвитку.

ВИСНОВКИ
Поширення процесів M&A вимагає від підпри-

ємств нових підходів до подання звітності, оскільки 
користувачі потребують все більш точної, повної, 
об’єктивної та неупередженої інформації про фінан-
совий стан і вартість кожного підприємства мережі 
до та після M&A, а в умовах євроінтеграції ця ін-
формація має бути надана для користувачів з ураху-
ванням трьох складових – економічної, соціальної й 
екологічної. У світі існує понад 30 стандартів для по-
дання даного виду звітності, тому важливим етапом 
для українських підприємств є уніфікація існуючих 
стандартів і пристосування їх до умов національної 
економіки. За даними проведеного дослідження з 
використанням офіційних даних було виявлено, що 
Україна посідає 27 місце серед країн Європи з по-
дання звітності зі сталого розвитку; щороку даний 
вид звіту подає 7–8 компаній, сфера застосування 
яких не належить до сфери торгівлі, хоча це питан-
ня є особливо актуальним, оскільки саме торговельні 
підприємства стають особливо цікавими як для наці-
ональних, так і для міжнародних компаній у контек-
сті процесів M&A. Тому авторами визначено основні 
міжнародні стандарти звітності зі сталого розвитку 
й основне завдання при здійсненні аналізу діяльнос-
ті підприємства, а також складання та подання такої 
звітності. Крім того, окреслені основні проблемні пи-
тання та напрямки їх вирішення.

Подальші дослідження дозволять розробити ре-
комендації щодо впровадження даного виду звітності, 
внутрішніх методик аудиту фінансової та нефінансо-
вої інформації, що міститься в таких звітах, і типових 
методик аудиторської перевірки цих показників.       
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