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Анотація. У статті проведено аналіз індикаторів оцінки рівня сталого розвитку. Запропоновано соціальний склад-
ник сталого розвитку країн визначити за індексами благодійності, соціального прогресу, людського розвитку, знань та 
розвитку людського капіталу; екологічний – за індексом екологічної ефективності; економічний – за індексами продо-
вольчої безпеки, економічної свободи та процвітання. Для підвищення рівня сталого розвитку України в дослідженні 
визначено розрізи обліково-аналітичної інформації про еколого-соціально-економічні показники діяльності суб’єктів 
господарювання, які мають розкриватися в інтегрованих звітах.
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Постановка проблеми. Зміна парадигми функціо-
нування глобалізованої економіки на основі принципів 
сталого розвитку, що акцентують увагу на єдності еконо-
мічного, екологічного та соціального компонентів у посту-
пальному гармонізованому розвитку людства, вимагає 
підвищення прозорості ведення бізнесу суб’єктами гос-
подарювання та практичного втілення новітньої концепції 
інтегрованої звітності, що всебічно і комплексно висвітлює 
не тільки виробничо-фінансову діяльність суб’єктів госпо-
дарювання, а й усі ресурси (фінансові, природні, соціальні, 
інтелектуальні), що використовуються й створюються 
ними, для внутрішніх і зовнішніх користувачів та забезпе-
чують безперервність бізнесу й сталий розвиток.

Рівень розвитку країни за економічними, соціальними 
та екологічними показниками дає змогу оцінити міжна-
родні індекси, які тією чи іншою мірою визначають ста-
лий розвиток держав за різноманітними рейтингами. Під 
час визначення рейтингу країни за тим чи іншим індексом 
комбінація даних зазвичай отримується із загальнодос-
тупних джерел, основним з яких є інтегрована звітність. 
Для поліпшення рейтингу України за індексами сталого 
розвитку доцільно комплексно розглянути показники, 
які враховуються під час розрахунку кожного індексу 
та визначити обсяг обліково-аналітичної інформації 
про еколого-соціально-економічні показники діяльності 
суб’єктів господарювання, які мають розкриватися в інте-
грованих звітах суб’єктів господарювання для підви-
щення рівня сталого розвитку нашої держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До зако-
нодавчих актів та ініціатив зі сталого розвитку в Україні 
належать закони України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про охорону атмосферного 
повітря», «Про соціальні послуги», «Про екологічну екс-
пертизу», «Про відходи», «Про екологічний аудит»; дер-
жавна концепція «Стратегія сталого розвитку “Україна – 
2020”» та ін.

Питання обґрунтування складників та інструментів 
забезпечення цілей сталого розвитку досліджувалися 
закордонними і вітчизняними вченими, зокрема І. Ансоф-
фом, П. Друкером, В. Колотієм, А. Мазаракі, Г. Макаро-
вою, М. Месконом, М. Портером, М. Овчаруком, Ю. Шпи-
льовою, І. Шпильовим та ін. Місце бухгалтерського 
обліку та інтегрованої звітності в системі управління, орі-
єнтованого на сталий розвиток, було об’єктом досліджень 
О. Будько, Т. Давидюк, О. Зоріної, В. Жука, Г. Кірейцева, 
О. Лаговської, Л. Ловінської, Н. Лоханової, О. Петрука, 
Т. Тарасової, В. Шевчука та ін. Незважаючи на суттєві 
наукові напрацювання, низка проблемних питань реаліза-
ції цілей сталого розвитку залишається недослідженою, 
зокрема потребують подальших досліджень питання 
визначення показників обліково-аналітичної інформації 
про еколого-соціально-економічні показники діяльності 
суб’єктів господарювання, які мають розкриватися в інте-
грованих звітах суб’єктів господарювання для підви-
щення індексів сталого розвитку.

Мета статті полягає в обґрунтуванні індексів оцінки 
рівня сталого розвитку та визначенні їх впливу на показ-
ники інтегрованої звітності суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 
визначення місця України серед країн Європейського 
Союзу (для порівняння обрано країни, які є близькими за 
економічними показниками та ментальністю, та країнами, 
які першими стали членами Євросоюзу) проведено порів-
няння за економічними, соціальними та екологічними 
показниками, які визначаються за відповідними індек-
сами (табл. 1).

Соціальний складник сталого розвитку країн можна 
визначити за індексами благодійності, соціального прогресу, 
людського розвитку, знань та розвитку людського капіталу. 
Індекс благодійності розраховується за результатами опиту-
вань міського населення країн і враховує не лише грошові 
пожертвування, а й інші форми допомоги нужденним. Під 
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час проведення опитування респонденти відповідають на 
три питання: чи жертвували вони гроші на благодійність (за 
останній місяць); чи займалися вони волонтерською діяль-
ністю (за останній місяць); чи надали вони допомогу незна-
йомій людині, який її попросив (за останній місяць). Окрім 
того, респонденти оцінюють за десятибальною шкалою те, 
наскільки вони задоволені своїм життям [1].

Найпоширенішими видами благодійної допомоги 
в Україні в 2016 р. стали пожертвування через благодійні 
скарбнички (51%), допомога готівкою безпосередньо нуж-
денним (28%), благодійні пожертвування у церкві (21%), 
переказ відсотків від зарплати на благодійність (20%). 
За даними Державної реєстраційної служби, на початок 
2016 р. в Україні було зареєстровано понад 15 тис. благо-
дійних фондів та організацій (рис. 1) [2].

Разом із тим, незважаючи на значну кількість благодій-
них організацій, Україна у світовому індексі благодійності 
посідає лише 109-е місце з 138 країн. Для поліпшення цієї 
ситуації усім суб’єктам господарювання необхідно роз-
робляти заходи, спрямовані на залучення співробітників 
до благодійності, самим організаціям займатися благодій-
ною діяльністю, інформацію про що обов’язково розкри-
вати в інтегрованому звіті.

Індекс соціального прогресу (ІСП) характеризує 
досягнення країн світу з погляду суспільного добробуту 
і базується на комбінації даних з опитувань громадської 
думки (12%), оцінок експертів у сфері розвитку (25%) 
і статистичної інформації міжнародних організацій (61%) 
[3]. Під час визначення місця тієї чи іншої країни в галузі 
соціального прогресу враховуються понад 50 показни-
ків, які об’єднані в три основні групи: основні потреби 
людини, основи благополуччя людини, можливості роз-
витку людини (рис. 2).

Незважаючи на соціальні, політичні та економічні 
складнощі, Україна за рівнем ІСП випередила всі країни 

СНД. Так, Білорусь посіла 66-е місце, Вірменія – 67-е, а 
Росія – 75-е. Україна отримала 66,43 бали зі 100 можливих, 
увійшовши до групи країн із рівнем соціального розвитку 
«нижче середнього». Україна традиційно демонструє від-
носно високі показники у сфері доступу до вищої освіти 
та до базових знань, де посіла 31-е та 28-е місця відпо-
відно [4]. Голова правління Deloitte Global Девід Круік-
шенк зазначає, що «…бізнес-спільнота має зробити свій 
внесок, а також співпрацювати з державним та громад-
ським суспільством для того, щоб сприяти соціальному 
розвитку та досягти його зростання» [5]. Результати цієї 
співпраці мають розкриватися в інтегрованому звіті під 
час розкриття інформації про складники соціально-репу-
таційного капіталу.

 

Рис. 1. Динаміка кількості суб’єктів господарювання,  
які займаються благодійною діяльністю в Україні,  

за 2011-2016 рр.

Індекс людського розвитку (ІЛР) – це комбінований 
показник, який характеризує розвиток людини в країнах 
та регіонах світу, розраховується експертами Програми 
розвитку Організації Об’єднаних Націй спільно з гру-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Благодійності 23 24 22 25 28 22 41 30 39 47 31 54 19 26 106
Соціального 

прогресу 82,62 76,19 76,94 79,76 72,23 78,26 84,27 82,49 -* 86,42 84,79 88,58 78,27 66,43 63

Людського роз-
витку 0,861 0,819 0.839 0.843 0.793 0.844 0.880 0.873 0.892 0.916 0.888 0.907 0.865 0.747 81

Розвитку люд-
ського капіталу 80.63 78.13 79.34 77.34 74.99 74.94 80.33 75.85 79.28 81.55 80.32 80.04 73.64 78.42 26

Знань 8.26 7.68 7.15 7.20 6.63 7.46 7.91 7.94 8.01 8.83 8.36 8.61 7.74 6.33 56
Продовольчої 

безпеки -* -* -* 74.2 63.3 70.7 -* 77.0 -* 83.9 83.8 81.6 73.5 56.1 59

Екологічної 
ефективності 88.59 85.71 85.49 81.26 83.24 85.42 88.98 84.48 86.58 84.26 88.2 87.38 85.81 79.69 44

Економічної 
свободи 77,2 70,4 75,2 69,3 65,6 66,6 60,6 61,2 73,9 74,4 62,3 76,4 53,2 46,8 162

Процвітання 68,53 65,02 63,64 65,96 61,67 65,10 71,22 66,16 76,53 76,83 72,98 77,18 63,00 52,59 107
Сталості сус-

пільства:
соціальна 8,4 8,0 8,1 8,4 8,1 8,3 8,7 7,7 7,5 8,8 8,4 8,5 7,7 8,0 -
екологічна 2,2 4,7 4,0 4,2 5,6 4,9 4,9 5,2 2,6 3,3 4,0 4,6 4,9 4,8 -
економічна 8,1 6,6 6,9 6,6 6,7 6,0 5,2 4,4 7,7 6,6 4,5 4,6 2,5 2,9 -

– * – немає даних
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пою незалежних міжнародних експертів, які використо-
вують у своїй роботі разом з аналітичними розробками 
статистичні дані національних інститутів і міжнародних 
організацій [3]. ІЛР вимірює досягнення країни з погляду 
стану здоров’я, отримання освіти і фактичного доходу 
її громадян за трьома основними напрямами, для яких 
оцінюються свої індекси у вигляді числових значень від 
0 до 1, середнє геометричне яких – сукупний показник 
ІЛР в діапазоні від 0 до 1 (рис. 3). У 2010 р. на додаток 
до згаданого індексу було введено три нові індикатори: 
індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням 

соціально-економічної нерівності, індекс гендерної нерів-
ності та індекс багатовимірної бідності [6].

Україна за рівнем індексу входить до списку країн «із 
високим рівнем людського розвитку», але займає лише 
81-е місце. Перше місце у рейтингу за індексом людського 
розвитку посіла Норвегія. До десятки-лідерів увійшли 
також Австралія, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Німеч-
чина, Ірландія, США, Канада і Нова Зеландія. Перші 
50 місць рейтингу – це категорія країн із дуже високим 
рівнем ІЛР (група І). Із країн колишнього СРСР до цієї 
групи потрапили лише країни Балтії: Естонія – 30-е місце, 
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Рис. 2. Середній рівень загального індексу соціального прогресу та його складників  
у 2016 р. за країнами світу

Рис. 3. Методика розрахунку індексу людського розвитку
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Литва – 37-е, Латвія – 46-е. До категорії країн із високим 
рівнем ІЛР (група ІІ) входять країни, що посіли місця 
з 50-го по 105-е. У цій категорії Росія і Білорусь поділили 
50-ту позицію, Казахстан має 56-е місце, Грузія – 76-е, 
Азербайджан – 78-е, Вірменія – 85-е. До третьої катего-
рії – країн із середнім рівнем ІЛР (група ІІІ) – із країн 
колишнього СРСР увійшли Молдова – 107-е місце, Турк-
меністан – 109-е, Узбекистан – 114-е, Киргизстан – 120-е 
і Таджикистан – 129-е. Замикає рейтинг категорія країн із 
найнижчим рівнем розвитку, ці країни розташовані пере-
важно в Африці [7].

Людський розвиток можуть демонструвати й інші інди-
катори: індекс фізичної якості життя (PhysicalQuality-of-
LifeIndex), істинний показник прогресу (Genuine Progress 
Indicator), індекс розвитку з урахуванням нерівності ста-
тей (Gender-related Development Index), план добробуту 
Вандерфорда-Райлі (Vanderford-Rileywell-beingschedule), 
індекс якості життя за версією Economist Intelligence Unit 
(The Economist Intelligence Unit’s quality-of-lifeindex), 
валове національне щастя (Gross National Happiness) [8]. 
Особливо цікавим є останній індикатор – валове наці-
ональне щастя, ідея якого вперше прозвучала в 1972 р. 
з вуст четвертого короля Бутану Джігме Сінг’є Вангчук, 
який наголосив, що не можна оцінювати добробут країни 
за рівнем її ВНП, та запропонував оцінювати розвиток 
держави за рівнем щастя населення [9]. У 2006 р. мето-
дику оцінювання валового національного щастя доопра-
цював президент Міжнародного інституту менеджменту 
Мед Джонс, окресливши сім ключових критеріїв, кожен 
з яких має визначатися шляхом прямого опитування, 
а також завдяки статистичним даним із різноманітних 
галузей. Разом ці критерії формують єдиний макроеконо-
мічний показник, який, на думку М. Джонса, відображає 
реальний рівень добробуту населення. Вищезгадані кри-
терії включають: економічний добробут (середній дохід, 
мінімальна заробітна платня тощо); екологічний добробут 
(рівень забрудненості, шуму, якість води тощо); фізич-
ний добробут (кількість важкохворих пацієнтів, лікарень 
тощо); психічний добробут (обсяги продажів антидепре-
сантів тощо); добробут на робочому місці (частота зміни 
роботи, судових позовів); соціальний добробут (рівень 
розлучень, криміногенності тощо); політичний добробут 
(рівень демократії, свобода індивіда тощо) [10].

Вважаємо за доцільне оцінювати рівень щастя на кож-
ному підприємстві, яке формує інтегрований звіт, шляхом 
онлайн-анкетування його співробітників за показниками 
матеріального, морального, психологічного, соціаль-
ного та екологічного благополуччя, для чого викорис-
товувати показник «індикатор корпоративного щастя». 
Напрацювання стандартизованої методики розрахунку 
індикатора корпоративного щастя дасть змогу порівню-
вати сукупне щастя за підприємствами різних галузей 
економіки та форм власності і забезпечить правомірність 
наведення значення цього показника в інтегрованому звіті 
під час розкриття інформації про людський, соціальний 
та інтелектуально-репутаційний капітал. Анкету доцільно 
формувати за групами питань: загальна оцінка задоволе-
ності умовами та характером праці; ергономічні та тех-
нічні умови праці; матеріальна та моральна компенсація; 
соціальний пакет; оцінка авторитету управлінського пер-
соналу; можливості навчання та розвитку; кар’єрні пер-
спективи, мотивація та самореалізація; рівень співробіт-
ництва, порозуміння та довіри в колективі, можливості 
психологічного розвантаження. На підставі даних анкет 
Індикатор корпоративного щастя пропонуємо визначати 
за формулами (1, 2).
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де Ich – індекс корпоративного щастя;
in – сумарний бал n-го респондента;
qm – відповідь респондента на m-питання;
m – кількість питань в анкеті;
n – кількість респондентів.
Періодична оцінка рівня корпоративного щастя на 

підприємстві сприятиме підвищенню задоволеності пер-
соналу роботою, зниженню плинності кадрів, з’ясуванню 
мотиваційних переваг співробітників, виявленню осно-
вних проблем і причин їх невдоволення. Для підприєм-
ства соціально відповідальна політика бізнесу є основою 
його майбутнього, а наведення інформації про сукупне 
щастя підприємства в інтегрованому звіті дасть змогу 
надати стейкхолдерам інформацію про соціальні чинники 
створення вартості компанією.

Наступним показником соціального складника ста-
лого розвитку є індекс розвитку людського капіталу, який 
визначається за 46 показниками, які об’єднано у чотири 
основні групи: освіта (вища, середня, початкова) і про-
фесійна підготовка; здоров’я, фізичне і психологічне бла-
гополуччя; працевлаштування та зайнятість; інфраструк-
тура, правовий захист, соціальна мобільність. Порівняно 
з ІЛР у 2016 р. за Індексом людського капіталу Україна 
посіла 26-е місце серед 130 країн світу, поліпшивши за рік 
позицію на п’ять пунктів. Для охоплення усього демогра-
фічного профілю у дослідженні надається оцінка розви-
тку людського капіталу за п’ятьма віковими групами (до 
15 років; від 15 до 24; від 25 до 54; від 55 до 64; 65 і більше 
років), що дає змогу визначити сильні і слабкі сторони 
в кожній з них (рис. 4) [11]. У 2016 р. в Україні кількість 
населення працездатного віку скоротилася до 30,9 млн. 
осіб, частка зайнятих становила 60,3%, рівень безробіття 
оцінюється на рівні показника 2015 р. – 7,2%., а середній 
вік населення зріс із 39 до 40 років [12]. В інтегрованому 
звіті для поліпшення індексу розвитку людського капіталу 
має наводитися інформація в розрізі витрачання коштів 
на людський капітал для його формування, використання 
та відтворення, а також оцінка потенційних економічних 
вигод, значення від цих інвестицій має бути виражене 
кількісними даними та доповнене якісними описами [13]. 
Крім того, має наводитися інформація про компетенції 
працівників, їх можливості і досвід, мотивацію тощо.

Індекс знань є ключовим індикатором як на макро-, так 
і на мікрорівні, оскільки характеризує не лише соціальний 
складник сталого розвитку, а й економічний. Ще у 1969 р. 
П. Друкер у книзі «Епоха розриву поступовості» поставив 
питання щодо того, який ресурс є центральним у сучасній 
економіці [13]. Науковець стверджував, що нині матері-
альні, фінансові й управлінські ресурси не є вирішаль-
ними факторами виробництва, і визначив економіку знань 
як особливий тип економіки, в якому вирішальна роль 
належить знанням, а їх виробництво стає джерелом еко-
номічного зростання та конкурентоспроможності. Індекс 
знань являє собою середню величину трьох показників: 
індексу освіти, індексу інновацій та індексу інформацій-
них технологій і комунікацій. По кожній групі показників 
країнам виставляється оцінка в балах – від 1 до 10, крім 
того, під час розрахунку враховуються і загальні еконо-
мічні та соціальні індикатори, що включають показники 
щорічного зростання валового внутрішнього продукту 
(ВВП) і значення Індексу людського розвитку країни [14].
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В інтегрованому звіті інформація про знання розкри-
вається в частині складників інтелектуального капіталу 
в розрізі корпоративних нематеріальних активів, засно-
ваних на знаннях, зокрема інтелектуальної власності, під 
час висвітлення місця знань у процесі створення вартості 
та бізнес-моделі підприємства.

Екологічний складник сталого розвитку країн харак-
теризує індекс екологічної ефективності, який відображає 
досягнення країн у сфері управління природними ресур-
сами та їх раціонального використання. У 2016 р. Україна 
в рейтингу посіла 44-ту позицію, поліпшивши за 10 років 
свої результати на 25%. Країни в рейтингу розподіляються 
на підставі критеріїв, об’єднаних у дев’ять категорій, роз-
горнутий аналіз яких дає змогу визначити сильні та слабкі 
сторони країни у сфері екологічної ефективності [15].

Інформація про екологічні активи суб’єктів господа-
рювання та суспільства є ключовим показником сталого 
розвитку економік світу та людства взагалі [16; 17]. Необ-
хідність оцінювання екологічного впливу підприємств 
України закріплено VIII розділом ПКУ, де визначено мето-
дичні принципи її оцінки найбільш шкідливих результатів 
діяльності, а саме: обсяги та види забруднюючих речовин, 
які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами; обсяги та види забруднюючих речовин, які 
скидаються безпосередньо у водні об’єкти; обсяги та види 
(класи) розміщених відходів, окрім обсягів та видів (кла-
сів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на 
власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання; 
обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворю-
ються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/
або тимчасово зберігаються їх виробниками понад уста-
новлений особливими умовами ліцензії строк; обсяги елек-
тричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями 
ядерних установок (атомних електростанцій) [18]. В інте-
грованому звіті в розрізі екологічного складника необхідно 
наводити такі показники: частка вторинної сировини, що 
використовується; використання енергії; питоме викорис-
тання енергії в натуральному вираженні; споживання сві-
жої води для власних потреб; питома вага води, що вико-
ристовується повторно; викиди парникових газів; викиди 

речовин в атмосферне повітря; питомі викиди забруднюю-
чих речовин у натуральному вираженні; скиди стічних вод; 
питомі скиди стічних вод у натуральному вираженні; скиди 
забруднених стічних вод; обсяг відходів; питомий обсяг 
відходів у натуральному вираженні; кількість суттєвих 
аварій з екологічною шкодою; екологічна шкода, що була 
відшкодована; ініціативи з пом’якшення впливу продукції 
(робіт, послуг на навколишнє середовище та масштаб цього 
пом’якшення; інвестиції в об’єкти охорони навколишнього 
середовища; розмір нарахованого та сплаченого у звітному 
періоді екологічного податку.

Економічний складник сталого розвитку країни може 
бути оціненою за індексами продовольчої безпеки, еко-
номічної свободи та процвітання. Продовольча безпека 
вважається одним із головних показників соціально-еко-
номічного розвитку держави. Глобальний індекс продо-
вольчої безпеки враховує ключові чинники, такі як рівень 
доступності та споживання продуктів харчування; наяв-
ність і достатність продуктів харчування; рівень якості 
і безпеки продуктів харчування. Інтегрований звіт пови-
нен містити інформацію про біологічні активи, інвестиції 
в сільське господарство, наявність сертифікатів системи 
управління якістю ISO 9000 у харчовій галузі та серти-
фікатів із системи менеджменту харчової безпеки, моти-
ваційні заходи у вигляді безкоштовного або пільгового 
харчування працівників тощо. У 2016 р. під час визна-
чення рейтингу України серед сильних аспектів (кіль-
кісна характеристика яких більше ніж 75 пунктів) були 
названі такі: невисока частка населення, яке перебуває за 
глобальної межею бідності (витрачає менше ніж $1,90 за 
день на особу), безпека продовольства, невисокі втрати 
продовольства, низькі ввізні мита, достатнє постачання 
та наявність програм із дотримання безпеки продоволь-
ства. Слабкими сторонами були названі високий рівень 
корупції, ризики політичної нестабільності, низьке зна-
чення ВВП на душу населення [19].

Індекс економічної свободи розраховується на підставі 
10 кількісних і якісних факторів, згрупованих у чотири 
широкі категорії, або індикатори економічної свободи: вер-
ховенство права (захист прав власності, свобода від коруп-

ції); обмеження уряду (фіскальна 
свобода, державні витрати); регуля-
торна ефективність (свобода бізнесу, 
свобода ринку праці, монетарна 
свобода); відкритість ринків (сво-
бода торгівлі, свобода інвестицій, 
фінансова свобода). Кожна з десяти 
економічних свобод у рамках цих 
категорій оцінюється за шкалою 
від 0 до 100 балів (табл. 2). Україна 
в 2016 р. в рейтинговій оцінці посіла 
162-е місце з-поміж 178 країн світу 
і визнана країною з невільною еко-
номікою – Індекс нашої економіч-
ної свободи становить 46,8 балів зі 
100 можливих.

В інтегрованому звіті інформацію 
про рівень економічної свободи слід 
розкривати під час опису зовніш-
нього середовища, в якому безпо-
середньо функціонує підприємство, 
зокрема під час висвітлення інфор-
мації про законодавчо-нормативне 
поле та політичне середовище країн, 
де працює підприємство, яке може 
позначитися на здатності підприєм-
ства реалізувати свою стратегію.

 

Рис. 4. Рейтингова оцінка індексу людського капіталу України  
за віковими групами за 2015-2016 рр.
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Таблиця 2
Значення індексу економічної свободи

№ з/п Значення 
індексу Градація

1 80-100 Вільні (free)
2 70-79,9 Переважно вільні (mostly free)
3 60-69,9 Помірно вільні (moderately free)
4 50-59,9 Переважно не вільні (mostly unfree)
5 0-49,9 Не вільні (repressed)

Низький показник Україна має також за індексом про-
цвітання – лише 107-е місце. Індекс складається на основі 
безлічі різних показників, об’єднаних у дев’яти катего-
ріях, які відображають різні аспекти життя суспільства 
і параметри суспільного добробуту: економіка; підпри-
ємництво; управління; освіта; охорона здоров’я; безпека; 
особисті свободи; соціальний капітал; екологія. Фактично 
ці показники розкриваються в кожному розділі інтегрова-
ного звіту, і для поліпшення значення індексу процвітання 
нашої держави необхідно змістовно розкривати якісні 
та кількісні параметри кожного показника.

Комплексним показником, який характеризує рівень 
сталого розвитку країн за соціальним, екологічним 
та економічним складниками є індекс сталості суспіль-
ства, в основу розрахунку якого покладено оцінку 21 інди-
катора: дев’ять індикаторів – за соціальним виміром, 
сім – за екологічним виміром та п’ять індикаторів – за 
економічним виміром (рис. 5).

Окрім індексу сталості суспільства, який визначає 
рейтинг країни у досягненнях сталого розвитку, існує 

методика оцінки рівня сталого розвитку безпосередньо 
підприємств за допомогою індексу стійкості Доу-Джонса. 
Він розраховується на підставі системи критеріїв для 
різних якісних і кількісних показників у трьох сферах: 
економічний вплив – оцінюються ефективність корпора-
тивного управління, розвиненість системи антикризового 
та ризик-менеджменту, дотримання кодексу ділової етики/
протидія корупції; вплив на навколишнє середовище – оці-
нюється якість екологічної звітності та звітності у сфері 
сталого розвитку; соціальний вплив – оцінюються розви-
ток людського капіталу, залучення і збереження талано-
витих співробітників, трудові відносини, корпоративна 
соціальна відповідальність і філантропія, соціальна звіт-
ність [20]. Основним інформаційним джерелом для оцінки 
індексу стійкості Доу-Джонса підприємств є інтегрована 
звітність, в якій повинна розкриватися вся вищенаведена 
інформація, опитування топ-менеджерів і співробітників, 
огляд інформації ЗМІ та feedback-аналіз відгуків стейк-
холдерів про діяльність компанії.

Висновки. Таким чином, до переваг досліджених 
інтегральних показників оцінки різних аспектів сталого 
розвитку належать простота їх розрахунку та зручність 
інтерпретації результатів, до недоліків – наявність методо-
логічних проблем, пов’язаних із вибором індикаторів, які 
увійдуть до індексу, проведенням процедури зважування. 
Визначені в дослідженні розрізи обліково-аналітичної 
інформації про еколого-соціально-економічні показники 
діяльності суб’єктів господарювання, які мають розкри-
ватися в інтегрованих звітах, будуть сприяти підвищенню 
рейтингу країни за тим чи іншим міжнародним індексом 
зокрема та рівня сталого розвитку України загалом.

 

Рис. 5. Результати бального оцінювання індикаторів сталого розвитку в Україні та світі в 2016 р.
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Аннотация. В статье проведен анализ индикаторов оценки уровня устойчивого развития. Предложено социальную 
составляющую устойчивого развития стран определять по индексам благотворительности, социального прогресса, че-
ловеческого развития, знаний и развития человеческого капитала; экологическую – по индексу экологической эффек-
тивности; экономическую – по индексам продовольственной безопасности, экономической свободы и процветания. 
Для повышения уровня устойчивого развития Украины в исследовании определены разрезы учетно-аналитической ин-
формации об эколого-социально-экономических показателях деятельности субъектов хозяйствования, которые должны 
раскрываться в интегрированных отчетах.

Ключевые слова: устойчивое развитие, интегрированная отчетность, эколого-социально-экономические показате-
ли, индексы устойчивого развития, индикаторы оценки.

Summary. The article analyzes indicators of the sustainable development level estimation. It is suggested to estimate the 
social component of sustainable development by the indices of charity, social progress, human development, knowledge and 
development of human capital; ecological component of sustainable development – by the index of ecological efficiency; the 
economic component of sustainable development – by the indices of food security, economic freedom and prosperity. In order 
to increase the level of sustainable development of Ukraine the sections of accounting and analytical information on ecological, 
socio-economic indicators of business activity, which should be disclosed in the integrated reports, are determined in the article.

Key words: sedimentary development, integrated reporting, ecological, socio-economic indicators, indices of sustainable 
development, indicators of evaluation.


