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НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЗБАЛАНСОВАНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Сучасному підприємству як «провайдеру» суспільного економічного 
розвитку, що в процесі своєї діяльності дотримується економічної стратегії на 
умовах виконання заходів соціального забезпечення та збереження 
екологічно чистого довкілля, на даний час не достатньо для системи 
менеджменту даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
Дослідження АССА «Understanding Investors: directions for corporate reporting» 
підтверджують таку думку: більше 2/3 з числа опитуваних (в дослідженнях 
приймали участь 300 респондентів) повідомили, що менеджери компаній, чиї 
звіти вони вивчають, приділяють занадто багато уваги цифрам, що 
розкриваються, але при цьому реальна корисність від них є невеликою. Для 
45% респондентів річний звіт не представляє особливої цінності, оскільки 
сьогодні 65% інвесторів не заперечують, що квартальна звітність звужує 
горизонти прогнозування для менеджерів компаній [1]. 

Актуальним питанням власники, інвестори, управлінці виокремлюють 
комплексне використання фінансових та нефінансових показників, що 
уможливлює оцінку: конкурентоспроможності та продуктивності; якості 
позиціонування на ринку; збалансованості виробничих пропозицій з 
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відповідним попитом на них споживачів; результативності менеджменту, 
репутації підприємства в цілому [2]. 

Проведені нами дослідження інформації, наведеної вітчизняними 
публічними акціонерними товариствами в Звіті про управління (інформація 
розміщена на сайтах відповідних товариств) [3], підтвердили, що в процесі 
підготовки Звітів були використані нефінансові показники (див. таблицю). 

Таблиця 

Результати соціологічного дослідження нефінансової інформації в Звітах 
про управління підприємств-емітентів цінних паперів 

№ 
з/п 

Групи 
нефінансової 
інформації 

Інформаційний зміст 

Частка в 
нефінансових 

показниках 
Звіту, (%) 

1 2 3 4 

1 конкуренто-

спроможність 

темпи зростання продажів окремого виду 
продукції або послуг; розмір і склад клієнтської 
бази; частка ринку та її збільшення; структура 
продуктового портфеля та ін. 

8 

2 рівень 
активності 

кількість проданих одиниць готової продукції; 
відпрацьовані години; кількість перевезених 
пасажирів; динаміка активності протягом року 
тощо 

5 

3 продуктивність виробничі витрати на одиницю продукції; рівень 
завантаженості робочих потужностей; 
середньоденний або погодинний випуск 
продукції тощо 

12 

4 якість 
обслуговування 
та задоволеність 
клієнтів 

кількість забракованих одиниць; кількість візитів 
представників до клієнтів; кількість повторних 
звернень; середній час відповіді на запит клієнта; 
оцінка рівня обслуговування; кількість скарг або 
повернень 

10 

5 рівень 
професійності 
персоналу 

середній рівень ротації; кількість годин навчання, 
курсів або кваліфікацій, отриманих 
співробітниками; оцінка задоволеності роботою; 
середній час роботи працівника на одній посаді; 
рівень кваліфікації працівників; рівень 
конкурентоспроможності оплати праці тощо 

5 

6 соціальна 
відповідальність 
бізнесу 

виконання соціальних програм, матеріальна 
мотивація підвищення якості компетенцій та 
результативності професійних навичок 

8 

7 екологічна 
безпека 

ефективність заходів попередження та зменшення 
шкідливого впливу результатів діяльності на 
оточуюче середовище, підтримка системи 
безпеки на робочих  місцях тощо 

5 

8 рівень 
корпоративної 
етики 

оцінка етичності, результативності комунікацій, 
професійної підтримки та поваги, 
конструктивності та об’єктивності прийняття 
управлінських рішень тощо 
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продовження таблиці 

1 2 3 4 

9 інновації стан та найближчі перспективи розвитку 
виробництва; оцінка політики модернізації 
обладнання, пошуку нових інноваційних 
технологій виробництва, розширення ринку збуту 

7 

10 репутація 
компанії 

позиція на ринку, вартість бренду; частка 
споживачів, готових прийняти маркетингову 
пропозицію; рейтинги за оцінкою незалежних 
експертів тощо 

8 

11 інформація про 
розвиток 
підприємства 

стан та найближчі перспективи розвитку 
виробництва; оцінка політики модернізації 
обладнання, пошуку нових інноваційних 
технологій виробництва, розширення ринку збуту 

17 

12 опис систем  
внутрішнього 
контролю  

оцінка результативності внутрішнього контролю 
за раціональним використанням виробничих 
ресурсів; ефективність попередження 
невиробничих втрат 

10 

 Всього  100 

 

Практика підготовки Звіту про управління показала, що однією з 
проблем упровадження і застосування на підприємствах України системи 
нефінансових показників є їх раціональний вибір: кількість, одиниця виміру 
(вартісні/натуральні, абсолютні/відносні), джерела інформації. Керівництво 
підприємства самостійно визначає, яким показникам приділити увагу, а які 
об’єкти оцінки можна проігнорувати. В результаті, першочерговим завданням 
постає визначення на державному рівні переліку подібних (схожих за 
інформаційним наповненням) нефінансових показників за певними 
критеріями їх угрупування (економічними, галузевими, територіальними 
тощо), що уможливить їх порівняння, моніторинг і контроль на всіх рівнях 
управління бізнесом. 

На нашу думку, джерелом нефінансових показників, в першу чергу, є 
дані управлінського обліку, який надає деталізовану оцінку ефективності 
діяльності підприємства. Управлінський облік концентрується на проблемних 
питаннях оперативного та стратегічного розвитку підприємства, 
використовуючи для цього одночасно показники бухгалтерського обліку у 
вартісному їх вираженні та нефінансові показники. В результаті такого 
цільового поєднання облікових даних управлінці підприємства мають 
можливість приймати більш виважені оперативні та стратегічні рішення.  

 
1. ACCA report: Understanding Investors: directions forcorporate reporting. URL: 

http://https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-

reporting/pol-afb-ui02.pdf (дата звернення: 23.01.2020). 2. The International Federation 

of Accountants (IFAC). Enhancing Organizational Reporting: Integrated Reporting Key. 

January, 2017. URL: https://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-

https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-ui02.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-ui02.pdf
https://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-organizational-reporting-integrated-reporting-key
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3. Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 
Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 за № 2180/24712. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13 (дата звернення: 20.11.2019). 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ БЮДЖЕТНОГО 
СЕКТОРУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

На даний час в України триває процес реформування системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі. 
Починаючи з 2017 року, набрали чинності нові НП(С)БОДС, що мали на меті 
наблизити український бухгалтерський облік до міжнародних стандартів. 

Відповідно до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року відбулися 
зміни щодо обліку витрат, а саме  - змінилися підходи в питаннях визнання, 
оцінки та  їх класифікації [1]. 

Однак, організаційно-методичного етапу імплементації НП(С)БОДС 
установами державного сектору було недостатньо для удосконалення 
обліково-аналітичної системи бюджетного сектору, тому виникла потреба 
подальших змін, кінцевою метою яких є розроблення єдиних методологічних 
засад бухгалтерського обліку. 

Витрати – один із найважливіших показників діяльності бюджетних 
установ. Вони є підставою для визначення фінансових результатів, аналізу 
використання бюджетних коштів для виявлення резервів зниження витрат. 

Досліджуючи нормативно-правову базу,  виявлено: у визначеннях 
термінів «витрати» і «видатки» існують певні розбіжності.  

Згідно з Бюджетним кодексом України:  
- видатки бюджету – це кошти, спрямовані на здійснення програм та 

заходів, передбачених відповідним бюджетом;  
- витрати бюджету – це видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, 

погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, 
придбання цінних паперів [2]. 

У НПСБОДС 101 «Подання фінансової звітності» наведене наступне 
визначення витрат: витрати - це зменшення економічних вигід у вигляді 
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 

https://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-organizational-reporting-integrated-reporting-key
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13
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