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ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ: ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ
Анотація. У статті розкрито головні особливості складання Звіту з управління в
Україні. Особливу увагу звернуто на його основні переваги та недоліки. Наведено основні
складові, які звіт про управління має вміщувати. Проаналізовано законодавчий аспект цього
питання, а саме чим регулюється, як трактується, які основні особливості, тощо. Зроблено
висновок щодо нерівномірності складання звіту про управління різними галузями
господарства. Детально охарактеризовані 5 основні етапи щодо підготовки звіту про
управління.
Ключові слова: звіт про управління, звітність, законодавство, консолідований звіт про
управління, нефінансова інформація, фінансова інформація, Директива /ЄС.
Annotation. The article discusses the main features of preparing the management report in
Ukraine. Special attention is paid to the main advantages and disadvantages. Were presented the
main components of the management report should hold. The legislative aspect of this issue is
analyzed, namely how it is treated, how it is regulated, which are the main features, etc. The
conclusion is made about irregularity of preparation the management report by the different
industries. The main five steps in preparing of the management report are outlined.
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Згідно статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» звіт про управління – документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію,
яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і
невизначеності його діяльності [1]. Якщо звернемось до цього ж закону, то стаття 11
стверджує, що подавати цей звіт повинні середні та великі підприємства, водночас середні
підприємства мають можливість не розкривати у звіті про управління нефінансову
інформацію.
Таким чином можна стверджувати, що складання звіту про управління охоплює лише
невелику частку суб’єктів господарювання в Україні, адже за результатами попередніх
оцінок Державної служби статистики України, частка середніх та великих підприємств в
сумі не перевищує 5%, проте саме ці підприємства є значущими для економіки України
вцілому.
Процес складання Звіту про управління є тривалим. Так виділяють такі етапи щодо
його підготовки:
- Підготовчий етап
- Етап збору інформації
- Підготовка Звіту
- Перевірка Звіту та його верифікація
- Публікація Звіту
Вся інформація, що розкривається в звіті про управління може бути поділена на
фінансову (різні фінансові показники, стан окремих сегментів, прогнозування діяльності та
розвитку, існування певних ризиків та інше) та нефінансову (зорієнтована на більш глобальні
речі, такі як пошук нових ринків збуту, постачальників, розробки нових продуктів, соціальна
та екологічна діяльність, нефінансові показники діяльності). Середні підприємства не
зобов’язанні подавати нефінансову інформацію, проте це не забороняється. Вцілому
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розкриття фінансової та нефінансової інформації може залучати до підприємства все нових
інвесторів та кредиторів, адже якщо вони бачитимуть прозорість та стабільність суб’єктів
господарювання, вони можуть збільшити розмір вкладень та зменшити ставки, адже ризик
буде меншим.
Стосовно того, що звіт про управління не є складовою фінансової звітності може
свідчити той факт, що чіткої форми цього звіту не існує, а методичні рекомендації
Міністерства фінансів лише частково охарактеризують певні елементи звіту, але знову ж
таки, кожне підприємство, яке складає цей звіт, може користуватись власним судженням
щодо його структури. Елементи, які мають бути відображені у звіті н6аведені в Методичних
рекомендаціях № 982 від 7 грудня 2018 року. В 2 розділі зазначені наступні розділи,
рекомендовані для даного звіту:
- Організаційна структура та опис діяльності підприємства (стратегії та цілі, сфера
діяльності, ринкова частка в сегментах, види виготовленої продукції та інше);
- Результати діяльності (відображення аналізу результатів діяльності, а саме детальне
пояснення тих чи інших показників та розрахунок впливу на загальний результат);
- Ліквідність та зобов’язання (основні джерела забезпечення ліквідності, розмір
зобов’язань, строк їх погашень, майбутні зміни в структурі, які вплинуть на ліквідність чи
кількість зобов’язань);
- Екологічні аспекти (детальний аналіз впливу діяльності підприємства на навколишнє
середовище, шляхи зменшення цього впливу, перспективи діяльності для екології);
- Соціальні аспекти та кадрова політика (аналіз загального штату підприємства,
кількості кваліфікованих кадрів та тих хто мають певні міжнародні сертифікації, гендерна
відповідність людей на підприємстві, кількість інвалідів за штатним розписом, навчання
персоналу та інше);
- Ризики (ведення політики підприємства щодо управління операційними та
фінансовими ризиками – ринковий, кредитний ризики та ризик ліквідності);
- Дослідження та інновації (ведення діяльності підприємства щодо поточних та
майбутніх розробок підприємством, а також їх вплив на підприємство та людство вцілому);
- Фінансові інвестиції (детальна інформація щодо видів фінансових інвестицій
підприємства);
- Перспективи розвитку (загальний аналіз перспективи на основі вище зазначених
елементів);
- Корпоративне управління (інформація про склад та структуру акціонерів, діяльність
щодо емісії акцій, дивідендна політика, перспективи розвитку корпоративного управління) [2].
Таким чином, розкриваючи ці напрями, підприємство може вичерпано
охарактеризувати власну діяльність у звіті про управління. Проте цей список може охопити
ще більше напрямів, адже їх перелік є значним й все залежить переважно від розмірів
підприємства та його структури, адже якщо підприємство є великим, проте його структура є
не сильно розгалуженою, то показники, які будуть відображенні в звіті будуть значними,
проте сам звіт буде досить стислим.
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