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Ознайомлення з системами бухгалтерського обліку в країнах, що розвиваються:
приклад України та Гани
Подання звітності за показниками стійкості та інтегрованої звітності є ключовою тенденцією щодо
розвитку систем бухгалтерського обліку під впливом концепції стійкого розвитку. Це твердження є
вірним не лише для розвинених країн, але і для країн, що розвиваються. Авторами проведено
порівняльне дослідження нормативних вимог та концептуальних засад щодо подання звітності за
показниками стійкості та інтегрованої звітності на прикладі Гани та України, проаналізовано
динаміку, розмір компаній, їх галузеву приналежність та облікові стандарти. Доведено, що основою
для подання звітності в області стійкого розвитку та інтегрованої звітності у вищезгаданих країнах
є нормативні вимоги, а також підвищення рівня розуміння корпоративної соціальної
відповідальності, прозорості та підзвітності підприємств, участі стейкхолдерів та забезпечення
надійності звітності для стейкхолдерів.
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Знакомство с системами бухгалтерского учета развивающихся стран: пример
Украины и Ганы
Подача отчетности по показателям устойчивости и интегрированной отчетности является ключевой
тенденцией в развитии систем бухгалтерского учета под влиянием концепции устойчивого
развития. Данное утверждение является верным не только для развитых, но и для развивающихся
стран. Авторами проведено сравнительное исследование нормативных требований и
концептуальных рамок по объединению отчетности по показателям устойчивости и
интегрированной отчетности на примере Ганы и Украины, проанализирована динамика, размер
компаний, их отраслевая принадлежность и учетные стандарты. Доказано, что основой для
представления отчетности в области устойчивого развития и интегрированной отчетности в
вышеупомянутых странах являются нормативные требования, а также повышение уровня
понимания корпоративной социальной ответственности, прозрачности и подотчетности
предприятий, участия стейкхолдеров и обеспечения надежности отчетности для стейкхолдеров.
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