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МЕХАНІЗМ РОЗКРИТТЯ ФІНАНСОВИХ ТА НЕФІНАНСОВИХ 
ПОКАЗНИКІВ В ІНТЕГРОВАНІЙ ЗВІТНОСТІ:  
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

MECHANISM DISCLOSURE OF FINANCIAL  
AND NON-FINANCIAL INDICATORS IN INTEGRATED REPORTS: 
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
Охарактеризовано нормативне регулювання Звіту про управління. Запропоновано інтегровану звіт-

ність розглядати як звітність, де узагальнюється інформація про фінансовий стан, а також соціаль-
но-екологічну та благодійну діяльність суб’єкта господарювання, ефективність використання ресурсів 
та характеризується домінуюча стратегія його розвитку. Для повноти і достовірності оцінки діяльнос-
ті підприємства вважаємо за доцільне передбачити в структурі Звіту про управління розділи: облікова 
політика щодо необоротних активів, виробничих запасів, порядок формування собівартості продукції, 
дебіторської заборгованості, пропорції розподілу прибутку на споживання і капіталізацію; система зба-
лансованих показників (проекції «Фінанси», «Клієнти», «Внутрішні бізнес-процеси», «Навчання і мотивація 
персоналу»); SWOT-аналіз діяльності (сильні та слабкі сторони, загрози та можливості); ефективність 
використання ресурсів.

Ключові слова: інтегрована звітність, звіт про управління, розподіл прибутку, дивідендна політика, 
фінансові показники, нефінансові показники.

Охарактеризовано нормативное регулирование Отчета об управлении. Предложено интегрирован-
ную отчетность рассматривать как отчетность, обобщающую информацию о финансовом состоянии, 
а также социально-экологическую и благотворительную деятельность предприятия, эффективность 
использования ресурсов и характеризующую доминирующую стратегию его развития. Для полноты и 
достоверности оценки деятельности предприятия считаем целесообразным предусмотреть в струк-
туре Отчета об управлении разделы: учетная политика по необоротным активам, производственным 
запасам, порядок формирования себестоимости продукции, дебиторской задолженности, пропорции рас-
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пределения прибыли на потребление и капитализацию; система сбалансированных показателей (про-
екции «Финансы», «Клиенты», «Внутренние бизнес-процессы», «Обучение и мотивация персонала»); 
SWOT-анализ деятельности (сильные и слабые стороны, угрозы и возможности); эффективность ис-
пользования ресурсов.

Ключевые слова: интегрированная отчетность, отчет об управлении, распределение прибыли, ди-
видендная политика, финансовые показатели, нефинансовые показатели.

The normative regulation of the Management Report has been described. It is proposed to consider integrated 
reporting as the reporting, where the information about financial condition, as well as socio-ecological and charitable 
activity of the business entity, efficiency of the use of resources are summarized and the dominant strategy of its de-
velopment is characterized. It is revealed that the Management Report is intended for generalization of information 
about industrial, social, human, intellectual and natural capital. We consider it expedient to determine the following 
principles for drawing up the Management Report: autonomy; continuity; accrual; predominance of the essence 
over the form; orientation towards the future, demand, integrity, authenticity, completeness, periodicity, consistency, 
timeliness, interpretation, comparability. For completeness and reliability of the evaluation of the enterprise activity, 
we consider it expedient to provide in the structure of the section on the management report: the accounting policy 
for non-current assets, inventories, the formation of production costs, accounts receivable, the proportion of distribu-
tion of profits on consumption and capitalization; Balanced Scorecard (projections "Finance", "Customers", "Internal 
Business Processes", "Training and Motivation of Staff"); swot-analysis of activities (strengths and weaknesses, 
threats and opportunities); resource efficiency. The algorithm of distribution of profits depending on the chosen div-
idend policy of the enterprise has been developed. Three types of dividend policy have been allocated during the 
distribution of net profit: conservative, moderate and aggressive. In order to increase the scale of production, meet 
the needs of consumers and expand the markets for quality products, it is proposed to choose a conservative divi-
dend policy, which will allow to achieve high-tech production of conditioned products on the basis of timely renewal 
of non-current assets, stimulation of workers, increase of labor productivity. The choice of aggressive dividend policy 
will provide shareholders with the highest possible dividend payments. And in the conditions of a moderate dividend 
policy, shareholders retain their minimum dividend payments.

Keywords: integrated reporting, management report, profit distribution, dividend policy, financial performance, 
non-financial indicators.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Фінансова звітність розкриває інфор-
мацію про фінансовий стан і фінансові результати 
діяльності, однак не дає змоги оцінити стан корпора-
тивного управління, задоволеність працівників умо-
вами роботи та рівнем соціального захисту, якість і 
безпечність продукції, ефективність використання 
ресурсного потенціалу діяльності. Тому необхідним 
є складання інтегрованої звітності, що розкриватиме 
соціально-екологічні аспекти діяльності підприєм-
ства. Нова редакція Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність» [8] регламентує 
подання разом із фінансовою звітністю та консолі-
дованою фінансовою звітністю Звіту про управління. 
Водночас Методичними рекомендаціями зі складан-
ня Звіту про управління не передбачено вичерпний 
перелік фінансових та нефінансових показників, по-
рядок їх обчислення. Це призводить до необхідності 
уточнення структури Звіту про управління, переліку 
його показників та переваг його складання для інвес-
торів, держави, аудиторів, кредиторів, споживачів, 
працівників, управлінського персоналу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор. Питання структури та принци-
пів складання інтегрованої звітності, де відобража-
ється основна інформація про соціально-екологічні 
аспекти діяльності підприємства, характеризується 
значною актуальністю, про що свідчать досліджен-
ня таких авторів, як: С. Busco, М. Frigo, Р. Quattrone 
[1], П.Й. Атамас, О.П. Атамас [3], К. Безверхий [4], 
Ю.В. Домашенко [6], Н.Ю. Єршова [7], В.Ф. Максимо-
ва, Р.В. Кузіна [9]. Однак, незважаючи на значні на-
працювання вищезазначених авторів, залишаються 

не до кінця розкритими питання переліку фінансових 
та нефінансових показників Звіту про управління.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета дослідження – уточнити структуру 
Звіту про управління та переваги його складання 
для працівників, акціонерів, держави та управлін-
ського персоналу. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Інтегрована звітність – звітність, де узагальню-
ється інформація про фінансовий стан, а також со-
ціально-екологічну та благодійну діяльність суб’єкта 
господарювання, ефективність використання ресур-
сів та характеризується домінуюча стратегія його 
розвитку. 

Щодо регламентованого Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність» Звіту 
про управління, то бланків, затверджених норматив-
ними документами, немає, встановлено тільки міні-
мальні вимоги до структури та змісту. Регламентова-
ного вичерпного переліку показників, які повинні бути 
обов’язково наведені у Звіті, немає. Це дає можли-
вість підприємствам самостійно, на власний розсуд 
вибирати формат і глибину розкриття інформації.

Уважаємо, що перевагами складання інтегро-
ваної звітності є такі: характеристика матеріально-
технічного забезпечення надання інформації про 
дотримання якості і безпеки продукції, більш широ-
ка перспектива розгляду діяльності підприємства; 
удосконалення облікової політики підприємства 
внаслідок інтеграції принципів сталого розвитку в ді-
яльність підприємства; зростання довіри працівників 
підприємства та споживачів до безпеки технологіч-
ного процесу і продукції підприємства для навколиш-
нього середовища [2, с. 46].
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Розглянемо принципи складання Звіту про управ-
ління. Відповідно до Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність», бухгалтерський 
облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких 
принципах, як: повне висвітлення; автономність; по-
слідовність; безперервність; нарахування; превалю-
вання сутності над формою; єдиний грошовий вимір-
ник та ін. [8, ст. 4]. 

К. Безверхий [4, с. 26] та Ю.В. Домашенко [6, с. 69] 
виділяють спільні принципи складання інтегрованої 
звітності: стратегічного фокусу; пов’язаності інфор-
мації; істотність; орієнтації на майбутнє; реактивності 
та орієнтації на зацікавлених осіб, надійності. К. Без-
верхий ще додає до принципів складання інтегрова-
ної звітності узгодженість, повноту і порівняність.

Заслуговує на увагу позиція Н.Ю. Єршової, яка 
виділяє додаткові принципи складання інтегрованої 
звітності: синергізму, системності, постійного поліп-
шення, збалансованості [7, с. 454].

Уважаємо за доцільне принципами складання 
Звіту про управління вважати такі: автономнос-
ті; безперервності; нарахування; превалювання 
сутності над формою, орієнтації на майбутнє, за-
требуваності, цілісності, достовірності, повноти, 
періодичності, послідовності, своєчасності, інтер-
претованості, порівняності.

Інтегрований звіт повинен відповідати на такі за-
питання:

1. Організаційний огляд та зовнішнє середови-
ще: чим займається організація і в яких умовах вона 
функціонує?

2. Управління: як структура управління органі-
зацією підтримує її здатність створювати вартість у 
короткостроковій, середньостроковій та довгостро-
ковій перспективі?

3. Можливості та ризики: які конкретні можливості 
і ризики впливають на здатність організації створю-
вати вартість у коротко-, середньо- та довгостроко-
вій перспективі й як організація буде діяти з ними?

4. Стратегія та розподіл ресурсів: які стратегіч-
ні напрями розвитку організації й як вона може їх 
досягти?

5. Бізнес-модель: що таке бізнес-модель органі-
зації, а також якою мірою вона є стійкою?

6. Продуктивність: наскільки організація досягла 
своєї стратегічної цілі й які її результати з погляду 
одержання вигід?

7. Перспективи майбутнього: з якими викликами 
та невизначеностями може зіткнутися організація 
в процесі досягнення своєї стратегії й які це може 
мати наслідки для її бізнес-моделі та майбутньої ді-
яльності? [1, с. 37].

Методичними рекомендаціями зі складання Звіту 
про управління регламентовано такі напрями Звіту 
про управління з метою систематизації та співстав-
ності інформації: 1) організаційна структура та опис 
діяльності підприємства; 2) результати діяльності; 
3) ліквідність та зобов'язання; 4) екологічні аспекти; 
5) соціальні аспекти та кадрова політика; 6) ризики; 
7) дослідження та інновації; 8) фінансові інвестиції; 
9) перспективи розвитку; 10) корпоративне управлін-
ня [10, п. 2]. Потребує уточнення перелік фінансових 
та нефінансових показників Звіту про управління.

Розглянемо набір нефінансових показників струк-
турних елементів інтегрованої звітності, системати-
зований В.Ф. Максимовою, Р.В. Кузіною: 

1. Виробничий капітал (кількість працівників у 
регіонах). 

2. Людський капітал (розподіл за віком, динаміка 
зміни чисельності, розподіл за ключовими бізнес-
напрямками, гендерний баланс, плинність персона-
лу та ін.). 

3. Інтелектуальний капітал (кількість навчальних 
курсів, кількість працівників, які пройшли навчання, 
кількість годин навчання, кількість працівників, які 
пройшли тестування).

4. Природний капітал (споживання ресурсів, ви-
трати на екологічну безпеку, утилізація відходів). 

5. Соціальний капітал (обсяг благодійних внесків, 
кількість працівників, що добровільно взяли участь в 
акціях і пожертвуваннях) [9, с. 246–247].

Для повноти і достовірності оцінки діяльності 
підприємства вважаємо за доцільне передбачити в 
структурі Звіту про управління розділи: 1) облікова 
політика щодо необоротних активів, виробничих за-
пасів, порядок формування собівартості продукції, 
дебіторської заборгованості, пропорції розподілу 
прибутку на споживання і капіталізацію; 2) систе-
ма збалансованих показників (проекції «Фінанси», 
«Клієнти», «Внутрішні бізнес-процеси», «Навчання 
і мотивація персоналу»); 3) SWOT-аналіз діяльнос-
ті (сильні та слабкі сторони, загрози та можливості); 
4) ефективність використання ресурсів.

Деталізації потребує розкриття фінансових і не-
фінансових показників системою збалансованих 
показників. Уважаємо за доцільне, щоб проекція 
«Фінанси» включала основні фінансові показники: 
абсолютний приріст чистого прибутку за рік, струк-
тура собівартості реалізації, рентабельність активів, 
рентабельність власного капіталу, рентабельність 
продажу на основі даних фінансової звітності.

Уважаємо за доцільне проекцію «Клієнти» пред-
ставити такими показниками: дебіторська заборго-
ваність за товари, роботи послуги; чистий дохід від 
реалізації продукції; тривалість обороту дебітор-
ської заборгованості; знижки, повернення продукції, 
претензії до якості у відсотках до загальної кількості 
проданих товарів; кількість нових покупців; повторні 
замовлення від існуючих покупців; розширення рин-
ків збуту. 

Наступною проекцією системи збалансованих 
показників є «Внутрішні бізнес-процеси», яку про-
понуємо представити такими показниками: час про-
стою і ремонту обладнання; коефіцієнт оборотності 
запасів, тривалість обороту запасів, тривалість опе-
раційного циклу, тривалість фінансового циклу, ви-
трати на збут, адміністративні витрати. 

Напрям «Навчання і мотивація персоналу» мож-
на представити такими показниками: продуктивність 
праці, фондоозброєність, поточні зобов’язання з 
оплати праці, поточні зобов’язання за соціальним 
страхуванням, плинність персоналу, витрати підпри-
ємства на курси підвищення кваліфікації персоналу, 
питома вага працівників, що підвищили кваліфіка-
цію протягом року, до загальної чисельності праців-
ників, наявність соціальних переваг роботи на під-
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приємстві (додаткові дні відпустки у 
разі відсутності лікарняних протягом 
календарного року, оплата путівок у 
дитячі табори дітям працівників під-
приємства). 

О.О. Горошанська та Н.Б. Каще-
на визначають два етапи розподілу 
прибутку: 1) розподіл загального при-
бутку (прибуток до оподаткування 
на податок на прибуток і чистий при-
буток); 2) розподіл чистого прибутку 
(капіталізація і споживання). До ка-
піталізації відносять збільшення за-
реєстрованого (пайового) капіталу, 
збільшення резервного капіталу, інші 
цілі, пов’язані з виконанням соціаль-
них програм і розширенням виробни-
цтва. До споживання відносять об-
сяг виплачених дивідендів, покриття 
збитку минулих років, інші напрями 
споживання прибутку [5, с. 1067].

В установчих документах та По-
ложенні про облікову політику по-
трібно регламентувати один із трьох 
типів дивідендної політики: консер-
вативну, помірну й агресивну. Так, 
консервативна дивідендна політика 
забезпечує фінансову незалежність 
і достатній рівень платоспроможнос-
ті, передбачає першочергове онов-
лення необоротних активів, а потім 
виплату дивідендів. Помірна диві-
дендна політика передбачає виплату 
дивідендів у фіксованому мінімаль-
ному розмірі. Агресивна дивідендна 
політика передбачає стабільне зрос-
тання рівня дивідендних виплат, що 
сприяє зростанню ринкового курсу 
акцій. Забезпечуючи повністю ви-
конання майнових прав акціонерів, 
агресивна дивідендна політика зни-
жує ліквідність.

Інтегрована звітність повинна міс-
тити інформацію про використання 
чистого прибутку, розроблений ал-
горитм його розподілу відповідно до 
типу дивідендної політики наведено 
на рис. 1.

Для збільшення масштабів ви-
робництва, задоволення потреб споживачів та роз-
ширення ринків збуту якісної продукції запропоно-
вано вибирати консервативну дивідендну політику, 
що дасть змогу на основі своєчасного оновлення 
необоротних активів, стимулювання працівників, 
збільшення продуктивності праці досягти високо-
технологічного виробництва кондиційної продукції. 
Вибір агресивної дивідендної політики забезпечить 
акціонерам максимальні зростаючі дивідендні ви-
плати. А за умов помірної дивідендної політики за 
акціонерами зберігатимуться мінімальні дивідендні 
виплати.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямку. У результаті 

дослідження підходів до складання Звіту про управ-
ління можна зробити такі висновки:

1. Інтегрована звітність – звітність, де узагальню-
ється інформація про фінансовий стан, а також со-
ціально-екологічну та благодійну діяльність суб’єкта 
господарювання, ефективність використання ресур-
сів та характеризується домінуюча стратегія його 
розвитку. Звіт про управління призначений для уза-
гальнення інформації про виробничий, соціальний, 
людський, інтелектуальний та природний капітал.

2. Для повноти і достовірності оцінки діяльності 
підприємства вважаємо за доцільне передбачити в 
структурі Звіту про управління розділи: 1) облікова 
політика щодо необоротних активів, виробничих за-

Рис. 1. Алгоритм розподілу чистого прибутку  
залежно від вибраної дивідендної політики
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пасів, порядок формування собівартості продукції, 
дебіторської заборгованості, пропорції розподілу 
прибутку на споживання і капіталізацію; 2) систе-
ма збалансованих показників (проекції «Фінанси», 
«Клієнти», «Внутрішні бізнес-процеси», «Навчання 
і мотивація персоналу»); 3) SWOT-аналіз діяльнос-
ті (сильні та слабкі сторони, загрози та можливості); 
4) ефективність використання ресурсів.

3. Інтегрована звітність повинна містити інфор-
мацію про використання чистого прибутку, розро-
блений алгоритм його розподілу відповідно до типу 
дивідендної політики: консервативної, помірної й 
агресивної. Для збільшення масштабів виробни-
цтва, задоволення потреб споживачів та розши-
рення ринків збуту якісної продукції запропонова-
но вибирати консервативну дивідендну політику, 
що дасть змогу на основі своєчасного оновлення 
необоротних активів, стимулювання працівників, 
збільшення продуктивності праці досягти високо-
технологічного виробництва кондиційної продукції. 
Вибір агресивної дивідендної політики забезпе-
чить акціонерам максимальні зростаючі дивіденд-
ні виплати. А за умов помірної дивідендної полі-
тики за акціонерами зберігатимуться мінімальні 
дивідендні виплати. Перспективою подальших до-
сліджень є розроблення методики аудиту звіту про 
управління.
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