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Збірник матеріалів учасників I міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції «Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий 

аспект», яка відбулася 15 листопада 2019 року.  

 

 

Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий аспект: 

матеріали I міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 

листопада 2019 року). За ред. К.О. Калаченкової, Т.В. Міхайліної. Вінниця, 

2019. Том 1: Право. 60 с. 
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ЗВІТНОСТІ: ДОСВІД  ФРАНЦІЇ 

 

Західні інвестори як ніколи раніше надають значення звітам компаній та 

формі їх подання. Тому з року в рік зростає кількість компаній, які разом з 

фінансовою звітністю складають звіт про сталий розвиток, розуміючи його 

важливість для формування репутації відкритої і гідної довіри компанії  [1]. 

В Україні тільки 13% компаній готували нефінансові звіти в 2018 році 

згідно дослідження, проведеного Центром «Розвиток КСВ» [2]. 

У рамках гармонізації українського законодавства із європейським, у 

2019 році вперше великі компанії України мали готувати звіт про управління за 

2018 рік. Це втричі підвищило кількість звітів в Україні серед ТОП-100 великих 

компаній, але проблема, на думку фахівців,  в тому, що в цілому звіт про 

управління «передоручили» бухгалтерії, наслідком чого стало формальне 

виконання вимог регулятора [3]. 

Основна ідея нефінансової звітності компаній – надати інформацію про 

суспільно важливі аспекти діяльності компанії. Однак, як показує досвід 

багатьох країн,  проблема часто полягає саме у відсутності чітко визначеного на 

нормативному рівні переліку базових (ключових) показників такої звітності.  

Враховуюче, що в Україні фактично відсутній досвід правової 

регламентації порядку надання нефінансової звітності, актуальним є 

дослідження досвіду зарубіжних країн і, зокрема, Франції, яка має досить 

розгалужене законодавство у цій сфері. Метою дослідження є обґрунтування 

окремих пропозицій щодо правового регулювання загальних засад та порядку 

надання нефінансової звітності в Україні.  
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Законодавство Франції (ст. L225-102-1) передбачає, що компанії, які 

підпадають під встановлені законодавством критерії, надають інформацію про 

те, яким чином компанія враховує соціальні та екологічні наслідки своєї 

діяльності, а також наслідки цієї діяльності щодо дотримання прав людини та 

боротьби з корупцією та ухилення від сплати податків [4]. 

Декларація включає інформацію про вплив діяльності компанії та 

використання її товарів та послуг на зміну клімату, її суспільні зобов'язання 

щодо сталого розвитку, кругової економіки, боротьби з харчовими відходами, 

боротьби з продовольчою незабезпеченістю, поваги до добробуту тварин та 

відповідальної, чесної та стійкої їжі, колективні договори, укладені в компанії 

та їх вплив на економічні показники компанії, а також щодо умов праці 

працівників, заходів, спрямованих на боротьбу з дискримінацією та сприянню 

різноманітності, та заходи, що вживаються на користь інвалідів. Ця інформація 

вільно публікується на веб-сайті компанії. 

Указ від 24 квітня 2012 р., який стосується зобов'язань компаній щодо 

прозорості в соціальних і екологічних питаннях, кодифікованих в 

Комерційному кодексі, розширив обсяг необхідної інформації до 42 пунктів, 

розділених на три теми: соціальна (зайнятість, трудові відносини, здоров'я і 

безпеку), навколишнє середовище (забруднення навколишнього середовища та 

управління відходами, споживання енергії), зобов'язання щодо сталого 

розвитку (соціальні наслідки, відносини із зацікавленими сторонами, повагу 

прав людини ...). 

Компанії можуть опустити інформацію по окремим темам, але повинні 

обґрунтувати свій вибір нерозкритими. Звіт повинен містити інформацію про 

заходи, вжиті компанією і її дочірніми компаніями, і повинен бути 

представлений сторонньому аудитору. 

Указ від 19 серпня 2016 р., прийнятий на виконання статті 173-IV Закону 

про перехід енергоносіїв для зеленого зростання, вніс зміни до ст. L. 225-105 

Французького комерційного кодексу і додав пункти: в області кругової 

економіки (профілактичні заходи, утилізація, повторне використання та інші 
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форми відновлення та утилізації відходів) з діями по боротьбі з харчовими 

відходами та в області зміни клімату, об'єднуючи поняття звітності про прямі 

викиди компанії, непрямі викиди, пов'язані з енергією, необхідною для 

діяльності компанії, і непрямі викиди та значні викиди. Надалі Указом від 19 

липня 2017 р. було додано такі елементи, що стосуються зміни клімату: заходи, 

прийняті для адаптації до наслідків зміни клімату; цільові показники, 

встановлені добровільно в середньостроковій і довгостроковій перспективі для 

скорочення викидів парникових газів і засобів, які використовуються для цієї 

мети (на сьогодні це застосовується тільки до великих компаній, які 

відповідають встановленим законодавством критеріям щодо кількості 

працюючих та загального балансу (або річного обігу) [5]. 

Досвід Франції щодо визначення показників нефінансової звітності 

компаній доцільно використати і в Україні, що сприятиме більш ефективному 

виконанню вимог Директиви 2014/95/ЄС від 22 жовтня 2014 р. та досягненню 

цілей сталого розвитку в цілому.  
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