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1. Тенденції до подання компаніями
звітності про досягнення Цілей
сталого розвитку ( ЦСР).

2. Виклики пов'язані з врегулюванням
в області спрощення узгодження і
підвищення якості звітності
підприємств з питань стійкості.

3. Основні показники звітності
структур про внесок в досягнення
Цілей сталого розвитку.



Тенденції до подання
компаніями звітності про
досягнення Цілей сталого
розвитку.

◦ ЦСР набули сильного резонансу серед
підприємств у всьому світі менш ніж за два
роки з моменту їх створення. Чотири з
десяти звітів, що вивчалися в ході
опитування KPMG, пов’язували діяльність
корпоративної відповідальності компанії із
ЦСР.
◦ Переважна більшість найбільших світових
компаній (G250) зараз повідомляє про цілі
зменшення викидів вуглецю. Однак
більшість цих фірм не співвідносять свої
власні цілі з кліматичними цілями, які
ставлять національні уряди, регіональні
органи влади чи ООН.



ТЕНДЕНЦІЇ ДО ПОДАННЯ КОМПАНІЯМИ ЗВІТНОСТІ ПРО 
ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.



◦ Climate Disclosure Standards Board, 2019, CDSB [Climate Disclosure Standards Board] and SASB 
[Sustainability Accounting Standards Board] release TCFD [Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures] implementation guide, press release, 1 May. 

◦ Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2017a, Final Report: Recommendations of the Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures. 

◦ World Business Council for Sustainable Development, 2019, WBCSD [World Business Council for 
Sustainable Development] releases new guidelines to help companies achieve their sustainable energy 
objectives, 19 June. 

◦ Globe Newswire, 2018, SASB [Sustainability Accounting Standards Board] codifies first-ever industry-
specific sustainability accounting standards: Financially material reporting standards launched at London 
Stock Exchange, 7 November. 

◦ Global Reporting Initiative, 2018. New GRI [Global Reporting Initiative] draft standard on tax and 
payments to Governments now open for public comment, 13 December.
United Nations Global Compact, 2019, Global Reporting Initiative and the United Nations Global 
Compact announce continued collaboration to advance business reporting on the Sustainable 
Development Goals, 21 February. 



Виклики пов'язані з врегулюванням в 
області спрощення узгодження і 
підвищення якості звітності 
підприємств з питань стійкості
◦ Проблеми, зумовлені добровільним характером
розкриття компаніями інформації про показники
стійкості;
◦ Забезпечення узгодженості з Міжнародними
стандартами фінансової звітності;
◦ Суттєвість;
◦ Надійність - достовірність нефінансової
звітності, що забезпечується, буде зростати
разом з підвищенням змістовності та
достовірності матеріалів звітності.



Керівництво за основними показниками звітності 
структур про внесок в досягнення Цілей сталого 
розвитку.
Наводиться методологія вимірювання по
кожному з відібраних основних
показників, а також вказані пропоновані
статистичні джерела для збору даних



12.6 Рекомендувати компаніям, особливо великим і транснаціональним, застосовувати стійкі
методи виробництва та відображати інформацію про раціональне використання ресурсів у своїх
звітах



12. Відповідальне споживання 

◦ 12.6 Рекомендувати компаніям, особливо
великим і транснаціональним компаніям, 
застосовувати стійкі методи виробництва і
відображати інформацію про раціональне
використання ресурсів в своїх звітах

◦ 12.6.1 Кількість компаній, що публікують
звіти про раціональне використання
ресурсів



Економічна
сфера

Інституційна
сфера

Соціальна
сфера

Екологічна
сфера

12.6.1 Кількість компаній, що публікують звіти про раціональне
використання ресурсів



Економічна 
сфера

◦ Виручка
◦ Додана вартість
◦ Чиста додана вартість

◦ Податки та інші відрахування
державі

◦ «Зелені» капіталовкладення
◦ Капіталовкладення в соціальну
сферу

◦ Загальний обсяг витрат на
дослідження і розробки
◦ Відсоткова частка місцевих
закупівель



Інституційна 
сфера

◦ Кількість нарад ради директорів і показники
відвідуваності
◦ Число і частка жінок - членів ради
директорів
◦ Члени ради директорів в розбивці по
віковим групам
◦ Число нарад аудиторського комітету і їх
відвідуваність
◦ Винагорода: загальна сума винагороди на
кожного члена ради директорів (виконавчих
і незалежних членів) 
◦ Сума штрафів, сплачених або підлягають
сплаті в результаті врегулювання
◦ Середньорічна кількість годин навчання по
темі боротьби з корупцією на одного
працівника



Соціальна 
сфера 

◦ Частка жінок на керівних посадах
◦ Середньорічна кількість годин навчання на
одного працівника
◦ Річні витрати на навчання одного
працівника

◦ Фонд заробітної плати та допомоги
працівникам як частка від виручки в
розбивці по типу зайнятості та статі
◦ Витрати на охорону праці та виробничу
безпеку як частка від виручки

◦ Частота і кількість виробничих травм
◦ Частка працівників, охоплених колективними
угодами



Екологічна 
сфера

◦ Рециркуляція і повторне використання
води ефективність водокористування

◦ Навантаження на водні ресурси
◦ Скорочення виробництва відходів

◦ Повторне використання, відновлення та
утилізація відходів
◦ Небезпечні відходи
◦ Викиди парникових газів (діапазон 1) 

◦ Викиди парникових газів (діапазон 2)

◦ Oзоноруйнівні речовини або хімікати
◦ Поновлювані джерела енергії
енергоефективність



КУЗІНА Руслана
◦ suvarno@gmail.com

+38067 480 5350
https://www.linkedin.com/in/ruslana-kuzina-a6531286/
◦ доктор економічних наук, сертифікований бізнес тренер, 
АССА ДіпФР, САР, сертифікований аудитор
◦ досвід викладання більше 20 років; паралельно з роботою
в університеті займається практичним впровадженням
МСФЗ в українських підприємствах (понад 100 
підприємств);

◦ випускниця програми Hubert H. Humphrey Fellowship 
Program (2018-2019), Penn state university, США; 

◦ незалежний консультант (2019), Міжнародна федерація
бухгалтерів (США, Нью Йорк) відділ Q & D, проект з
нарощування потенціалу; SDG проект

mailto:suvarno@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/ruslana-kuzina-a6531286/


ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!


