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Споживачі 

та клієнти 

Держава і 

регулятивні 

органи  

 

Конкуренти  

 

Працівники  

 

Інвестори  

% 

успіх у бізнесі вимірюється далеко не фінансовими 

прибутками   [76% СЕО] 

Рік К-сть респондентів 

(СЕО) 

Країни - учасники 

2016 1409 83 

2017 1379 79 

2018 1378 90 

2019 1300 90 
 



У майбутньому клієнти все частіше 

оцінюватимуть бізнес з огляду на його активну 

соціальну позицію та дотримання 

задекларованих цінностей.  

 

Близько 25% CEO розповіли, що за останні три 

роки змінили стратегію компанії, щоб врахувати 

її тіснішу взаємодію із суспільством. 

Соціальна  

відповідальність  

Довіра  

до бізнесу 

Екологічні  

наслідки 

Зміна клімату (екологія) 

увійшла у ТОП – 3, найбільш 

рушійних загроз  у 2019 



 

документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, 

яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та 

розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.  

Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю та 

консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені 

законом.  

 

У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності 

подається консолідований звіт про управління.  

 

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ  
ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» 



УСІ ДОРОГИ ВЕДУТЬ ДО… 

(або звідки до нас «прийшов» звіт про управління?.. ) 
 

 

Витоки Звіту про управління знаходяться у 2-х Директивах ЄС.  
 

 Директива 2013/34/ЄС, яку ще називають “бухгалтерською директивою” 

Звіту про управління присвячений розділ 5 даної Директиви (ст. 19 та ст. 

20); 

 

 Директива 2014/95/ЄС, яку ще неофіційно називають “директивою про 

розкриття нефінансової інформації”. Вона вносить зміни до попередньої 

бухгалтерської Директиви щодо подання певною групою підприємств 

нефінансового звіту у складі Звіту про управління. Ним до Директиви 

2013/34/ЄС вводиться ст.19а “Нефінансовий звіт”. (чинний з 1 січня 2017).  

На Заході прийшли до висновку, що фінансова звітність не може надати 

всю необхідну інформація для інвесторів і суспільства про діяльність 

підприємства. Тому мета Звіту про управління – представити ту 

інформація, яку неможливо отримати з фінансових звітів чи приміток до 

них, щоб користувач міг отримати достовірне уявлення про  розвиток, 

результати діяльності підприємства його соціальну відповідальність. 



ХТО ПОДАЄ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ? 
ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та  

фінансову звітність в Україні» 

 

 Підприємства, що становлять суспільний інтерес; 

 Великі підприємства; 

 Середні підприємства. 

 

Середні підприємства мають право не відображати у звіті про 

управління нефінансову інформацію. Йдеться про інформацію, 

яка розкриває стратегію підприємства на розширення своєї 

діяльності, створення нових продуктів, екологічну та соціальну 

політику тощо. 

 

 

Від подання звіту про управління звільняються 

мікропідприємства та малі підприємства.  

Новоутворені підприємства мають перевіряти відповідність критеріям 

за показниками, сформованими на дату складання річної фінансової 

звітності. 





КОМУ ПОДАВАТИ? 
 

   КОЛИ ПОДАВАТИ? 
 
Звіт про управління слід подати у ті ж строки, що й фінансову звітність. Подається він за 

календарний рік. Вперше його подавали за 2018 рік.  

Крайнім строком подачі звітності за 2019 - буде 28 лютого 2020 року. Консолідований Звіт 

про управління має бути поданий не пізніше 15 квітня 2020 року. 



Звіт про управління: пристрасті вирують 

з листів  ДФСУ від 14.02.2019 р. № 164/2/99-99-15-02-01-10,  

Державної служби статистики від 08.02.2019 р. № 04.3-

13/17-19, НКЦПФР від 08.02.2019 р. № 40/01/3171 

ДФСУ  
Оскільки Звіт не є складовою фінзвітності, то й нема обов’язку його 

подання до органів ДФС. 

Держстат  
Статисти також відхрестилися від Звіту. Вони зазначають, що сам 

по собі Звіт не є формою державного статистичного 

спостереження. А оскільки до складу фінансової звітності він 

також не входить, то їх мало цікавить. 

НКЦПФР 
НКЦПФР у Звіті зацікавлена більше, ніж інші. Фахівці відомства 

дійшли висновку, що відповідно до Закону про бухоблік публічні 

акціонерні товариства, які є підприємствами, що становлять 

суспільний інтерес, повинні оприлюднювати Звіт. 

…, разом з тим, … Нацбанк в Інструкції № 373 чітко сформулював своє 

бажання разом із фінансовою звітністю бачити Звіт про управління. 
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У Кодексі України про адміністративні правопорушення з'явилась 

окрема стаття 163 прим. 16 (чинна з 07.02.2019), яка передбачає 

адмінвідповідальність за порушення порядку оприлюднення 

фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності у 

розмірі  

від 17000 до 34000 грн  

(від 1000 до 2000 НМДГ). 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kd0005?ed=2019_02_07&an=987025
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Інструкція про порядок складання та 
оприлюднення фінансової звітності 

банків України. Затверджена 
постановою НБУ від 24.10.2011 №373.  

В редакції від 01.01.2019 

IV. Структура і зміст Звіту про 
управління 

Методичні рекомендації 
зі складання звіту про 

управління, затверджені наказом 
Мінфіну від 07.12.2018 № 982.  

В редакції 18.01.2019  

ЗВІТ ПРО 
УПРАВЛІННЯ  

Крім банків, бюджетних 

установ, мікропідприємств 

та малих підприємств 
Банки  



Формат відображення інформації у  

Звіті про управління визначається самостійно кожним суб'єктом,  

але рекомендації полягають у наступному:  

Методичні рекомендації № 982 

 

Інструкція  №373 

 

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 управління 

(складають підприємства – 

емітенти цінних паперів, цінні 

папери яких допущені до торгів на 

фондових біржах або щодо цінних 

паперів яких здійснено публічну 

пропозицію). 

1) характер бізнесу (опис зовнішнього 

середовища, в якому здійснює 

діяльність банк,..) 

2)  цілі керівництва та стратегії 

досягнення цих цілей  

3) ресурси, ризики та відносини 

4) результати діяльності та 

перспективи подальшого розвитку 

5) ключові показники діяльності  

 



Закон про «спліт»: Нацбанк стане регулятором страхових, лізингових, 

фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій… 

Нові повноваження Нацбанку запрацюють з 1 липня 2020 року 

В Україні нині діє близько 1900 фінансових компаній, які потрапляють у 

сферу відповідальності НБУ: 
235 страхових компаній,  

333 ломбарди,  

348 кредитних спілок і  

983 фінансові установи 

Питання законодавчої підпорядкованості залишаються відкритими…  

Хто ще обов'язково складатиме і оприлюднюватиме Звіт про управління ???  

https://minfin.com.ua/ua/currency/nbu/


ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  

(інформації облікового спрямування) 

1. Внутрішнє 
середовище 
підприємства               

 

Інструменти фінансового аналізу 

Аналітичні процедури   

Оцінка безперервності діяльності  

 

1. Зовнішнє 
оточення 
підприємства               

 

Інструменти стратегічного аналізу 

 



Оцінка безперервності 
діяльності  

 

 від'ємне значення чистих активів або невиконання законодавчо встановлених 

вимог до їх розміру; 

 суттєві відхилення значень основних коефіцієнтів, що характеризують 

фінансовий стан підприємства, від нормальних (звичайних) значень; 

 значні збитки від основної діяльності; 

  неспроможність погашення у встановлені строки поточної кредиторської 

заборгованості; 

 неможливість отримання фінансування (або інших необхідних інвестицій) для 

розвитку діяльності; 

 наявність судових та інших позовів, за якими клієнт виступає відповідачем; 

 втрата ефективності управління за незмінності керівництва та ін. 

 

 

див. МСА 570 «Безперервність діяльності» 

передбачає оцінку активів і зобов’язань 

підприємства, виходячи з припущення, що 

його діяльність буде продовжуватись у 

подальшому 



Фінансовий стан - сукупність показників, які 
відображають наявність, розміщення і використання 
ресурсів підприємства, реальні і потенційні фінансові 
можливості підприємства 

Показники 
оцінки 

майна та 
капіталу 

Показники 
фінансової 
стійкості 

Показники 
ліквідності та 
платоспромож-
ності 

Показники 
ділової та 
ринкової 
активності 

Показники 
грошового 
потоку 

Показники 
ймовірності 
банкрутства 



SWOT – аналіз  

аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 

Strengths (Сили); 

Weaknesses (Слабкості); 

Opportunities (Можливості); 

Threats (Загрози). 

 
Стратегічний аналіз 

зовнішнього середовища 
Стратегічний аналіз 

внутрішнього середовища 
SWOT - аналіз 

Ринок  Фірма  

Можливості  

Загрози  

Сильні сторони  

Слабкі сторони  

Стратегії 
адаптації до 

середовища 

Стратегії 
формування 

середовища 

Корпоративна стратегія 

Б а л а н с 



PEST (STEP) – аналіз  

 інструмент, призначений для виявлення аспектів зовнішнього 

середовища, які впливають на бізнес 

політичних     (P - political),  

економічних   (E - economic),  

cоціальних     (S - social) і  

технологічних (T - technological)  

  SLEPT-Analysis (SLEPT-аналіз)  
 + Правовий фактор 

 

 PESTLE-Analysis  (PESTLE-аналіз) 
 + Правовий фактор 

 + Навколишнє середовище(природний фактор) 

 

 STEEPLE-Analysis (STEEPLE-аналіз)  
 + Навколишнє середовище(природний фактор) 

 + Правовий фактор 

 + Етичний фактор 

 


