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НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Умови обмеженості ресурсів підвищують потребу у сталому розвитку суспільства та економіки. 

Сталий розвиток суспільства передбачає задоволення потреб сьогодення з позицій уникнення ризиків 
задоволення потреб для майбутніх поколінь. Для забезпечення сталого розвитку суспільства в Україні 
прийнято ряд нормативних актів. Зокрема, указом Президента “Про Цілі сталого розвитку України на 
період до 2030 року” [1] визначена необхідність забезпечення для дотримання Цілей сталого розвитку 
України на період до 2030 року: 

- подолання бідності; 
- подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння 

сталому розвитку сільського господарства; 
- забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці; 
- забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання 

впродовж усього життя для всіх; 
- забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат; 
- забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією; 
- забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх; 
- сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і 

продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх; 
- створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та 

інноваціям; 
- скорочення нерівності; 
- забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених 

пунктів; 
- забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва; 
- вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками; 
- збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого 

розвитку; 
- захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне 

лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу 
деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття; 

- сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, 
забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на 
широкій участі інституцій на всіх рівнях; 

- зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах 
сталого розвитку. 

Одним із інструментів для досягнення означених цілей є бухгалтерський облік процесів, якими 
забезпечується сталий розвиток. На цьому етапі перед бухгалтерським обліком актуалізуються питання : 
організації бухгалтерського обліку процесів сталого розвитку, визначення методики обліку процесів 
сталого розвитку; деталізації об’єктів бухгалтерського обліку; обґрунтування застосування методів 
бухгалтерського обліку процесів, аналізу ефективності процесів сталого розвитку, що стане предметом 
наших наступних досліджень 
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