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Порівняння елементів структури інтегрованої звітності 
та звіту про управління

Метою дослідження є порівняльний аналіз елементів структури інтегрованої 
звітності та звіту про управління з метою виявлення їх відмінностей і доцільності 
їх одночасного застосування у вітчизняній практиці звітування. На основі проведе-
ного аналізу виділено основні відмінності між інтегрованою звітністю та звітом 
про управління. Проведено порівняльний аналіз елементів структури інтегрованої 
звітності та звіту про управління, на основі чого виявлено співвідношення між еле-
ментами їх структури. Наукова цінність дослідження полягає в доведенні тези, що 
відмінності між інтегрованою звітністю і звітом про управління є незначними, а 
відтак пропонується об’єднати ці два види звітності в один оптимальний формат.

Ключові слова: інтегрована звітність, звіт про управління, елементи,структура, 
порівняння, відмінності.
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Сравнение элементов структуры интегрированной отчетности 
и отчета об управлении

Целью исследования является сравнительный анализ элементов структуры 
интегрированной отчетности и отчета об управлении с целью выявления их отли-
чий и целесообразности их одновременного применения в отечественной практике 
отчетности. На основе проведенного анализа выделены основные отличия между 
интегрированной отчетностью и отчетом об управлении. Проведен сравнительный 
анализ элементов структуры интегрированной отчетности и отчета об управлении, 
на основе чего выявлено соотношение между элементами их структуры. Научная 
ценность исследования заключается в доказательстве тезиса, что отличия между 
интегрированной отчетностью и отчетом об управлении являются незначитель-
ными, и, следовательно, предлагается объединить эти два вида отчетности в один 
оптимальный формат.

Ключевые слова: интегрированная отчетность, отчет об управлении, элементы, 
структура, сравнение, отличия.
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A Comparison of the Structural Elements of the Integrated Reporting 
and the Management Report

A new type of reporting has been introduced both in the international and Ukrainian 
practice: the integrated reporting and the management report. The integrated reporting 
in Ukraine is not subject to regulation by central government, whereas the structure and 
format of the management report is legally fi xed (the Law of Ukraine “Accounting and 
Financial Reporting in Ukraine). However, as of 01.12.2018, a unifi ed format for the man-
agement report was not approved by the Ministry of Finance of Ukraine. According to the 
abovementioned Law of Ukraine, micro-enterprises and small enterprises are exempt from 
the management report, whereas medium enterprises are not obliged to show non-fi nancial 
data in the management report. The integrated reporting can be submitted separately from 
the fi nancial reporting, but, following the above Law of Ukraine, the management report is 
to be submitted together with the fi nancial statement and the consolidated fi nancial reporting 
in the legally fi xed procedure and time limits.           

The purpose of the study is to compare the structural elements of the integrated report-
ing according to the International Integrated Reporting Framework, the management report 
according to the Draft Methodical Recommendations on Compilation of Management Report 
by the Ministry of Finance of Ukraine, and the management report according to the Draft 
Methodical Recommendations on Preparation of Report from Kreston GCG, in order to 
identify their differences and the feasibility of their simultaneous application in the national 
reporting practice. Based on the analysis, the main differences between the Integrated Report-
ing and the Management Report are highlighted. A comparative analysis of the structural 
elements of the integrated reporting and the management report is conducted, to fi nd out the 
correlation of their structural elements. It is demonstrated that the differences between the 
integrated reporting and the management report are negligible; it is, therefore, recommended 
to combine these two types of reporting in one optimal format.

Keywords: integrated reporting, management report, elements, structure, comparison, 
differences.

Постановка проблеми та її зв’язок із практичними завданнями. В українській 
практиці звітування на законодавчому рівні з’являється такий новий вид звітності як звіт 
про управління. 12.11.2018 р. на web-сайті Міністерства фінансів України розміщено 
проект наказу “Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про 
управління”, а також компанією Kreston GCG 14.11.2018 р. підготовлено Методичні 
рекомендації з підготовки звіту про управління. У зв’язку з цим пропонується порівняти 
елементи структури інтегрованої звітності та звіту про управління з метою виявлення 
їх відмінностей і доцільності їх одночасного застосування у вітчизняній практиці 
звітування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням порівняння інтегрованої та 
фінансової звітності підприємства присвячено праці як вітчизняних, так і зарубіжних 
авторів, серед яких О. Будько, О. Вакун, Д. Волошин, Ю. Домашенко, І. Калабихи-
на, В. Когденко, П. Куцик, К. Лещинська, Н. Малиновська, М. Мельник, Є. Нехода, 
Л. Пилипенко, Ф. Сафонова, Т. Серебрякова, В. Томчук, Н. Шамонін та інші. Не 
зменшуючи вагомість наукових напрацювань провідних авторів, зауважимо, що пи-
тання порівняння елементів структури інтегрованої звітності та звіту про управління 
не знайшли достатнього відображення в їхніх дослідженнях.

Метою дослідження є порівняльний аналіз елементів структури інтегрованої 
звітності та звіту про управління для виявлення їх відмінностей та доцільності їх одно-
часного застосування у вітчизняній практиці звітування.

Виклад основного матеріалу. В наших попередніх дослідженнях було розглянуто 
питання щодо порівняння нормативного та авторського підходу до побудови структури 
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елементів інтегрованої звітності [1, c. 88–90], а також елементів консолідованого звіту 
про управління [2, c. 37–46].

У міжнародній практиці звітування з’явився такий порівняно новий вид звітності 
як інтегрована звітність, а в Україні новою формою звітності є звіт про управління. 
Тому наведемо відмінності між інтегрованою звітністю підприємства та звітом про 
управління (табл. 1).

Таблиця 1
Відмінності між інтегрованою звітністю та звітом про управ

№ 
з/п Критерій порівняння Інтегрована звітність Звіт про управління

1 Обов’язковість 
складання та подання Ні Так

2 Регламентація на рівні 
держави Ні Так

3
4

Міжнародна 
регламентація Так Так

Період звітності
короткостроковий, 
середньостроковий, 
довгостроковий

короткостроковий (рік)

5 Обмеженість подання Ні
подається середніми 

і великими 
підприємствами

6 Окреме подання Так
подається разом із 

фінансовою звітністю 
підприємства

Джерело: авторська розробка

Як видно з табл. 1, що стосується критерію “обов’язковість складання та подання”, 
то за законодавством України не обов’язково складати та подавати інтегровану звітність 
вітчизняним підприємствам, проте, згідно з п. 11.7 ст. 11 Закону України “Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 від 16.07.1999 р. [3], звіт про 
управління подається разом із фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою 
звітністю в порядку та строки, встановлені законом. Отже, обов’язковіcть складання 
та подання звіту про управління закріплено в Україні на законодавчому рівні.

Інтегрована звітність не регламентується в Україні на державному рівні. Склад 
та форма звіту про управління відповідно до п. 11.4 ст. 11 Закону України “Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні” [3] встановлюються централь-
ним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику в сфері бухгалтерського обліку, за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері статистики. Проте станом 
на 01.12.2018 р. уніфікована форма звіту про управління Міністерством фінансів 
України не затверджена.

На міжнародному рівні інтегрована звітність регламентується в першу чергу 
Міжнародними основами інтегрованої звітності (The International <IR> Framework) [4]; 
звіт про управління – Директивою 2013/34/ЄС Європейського парламенту і Ради 
Європи від 26.06.2013 р. про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову 
звітність і пов’язані з ними звіти певних типів компаній, яка вносить поправки до Ди-
рективи 2006/43/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи і скасовує Директиви 
Ради Європи 78/660/ЄEC і 83/349/ЄEC [5], та Директивою 2014/95/ЄС Європейського 
парламенту і Ради Європи від 22.10.2014 р., яка вносить поправки до Директиви 
2013/34/ЄС про розкриття нефінансової та різної іншої інформації деякими великими 
підприємствами і групами [6].

Звітний період для інтегрованої звітності може охоплювати рік, два роки тощо. 
Згідно з п. 4.59 Міжнародних основ інтегрованої звітності [4] тривалість кожного 
звітного періоду і причина вибору такої тривалості можуть вплинути на характер 
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інформації, яка розкривається в інтегрованому звіті. Наприклад, оскільки на питання 
більш довгострокового характеру сильніше впливає невизначеність, інформація про 
них може бути скоріше якісною за природою, в той час як інформація про більш корот-
кострокові питання краще піддається кількісному оцінюванню або навіть монетизації. 
Звітним періодом для складання звіту про управління відповідно до п. 2.8 проекту 
Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління Міністерства фінансів 
України є календарний рік, який починається з 1 січня та закінчується 31 грудня [7].

Відповідно до п. 11.7 ст. 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” [3] від подання звіту про управління звільняються 
мікропідприємства та малі підприємства. Середні підприємства мають право не 
відображати у звіті про управління нефінансову інформацію. Тобто подання звіту про 
управління не поширюється на малі та мікропідприємства, проте інтегровану звітність 
можуть складати і оприлюднювати без обмежень як малі, так і мікропідприємства.

Що стосується окремого подання інтегрованої звітності підприємства, вона може 
подаватися окремо від фінансової звітності, проте згідно з п. 11.7 ст. 11 Закону України 
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [3] звіт про управління 
подається разом із фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в 
порядку та строки, встановлені законом.

Порівняльний аналіз елементів структури інтегрованої звітності та звіту про 
управління наведено в табл. 2.

Таблиця 2
Порівняльний аналіз елементів структури інтегрованої звітності 

та звіту про управління

№ 
з/п

Елементи 
структури 

інтегрованої звітності 
згідно з 

Міжнародними 
основами інтегрованої 

звітності [4]

Елементи структури звіту 
про управління відповідно 
до Проекту Методичних 

рекомендацій зі 
складання звіту про 

управління Міністерства 
фінансів України [7]

Елементи структури 
звіту про управління 
згідно з Методичними 
рекомендаціями з 

підготовки звіту про 
управління від Kreston 

GCG [8]
1 Огляд організації та 

зовнішнє середовище
Організаційна структура та 

опис діяльності 
підприємства

Звернення керівництва

2 Управління Результати діяльності Про компанію
3 Бізнес-модель Ліквідність та зобов’язання Стратегія та бізнес-

модель
4 Ризики та управління Екологічні аспекти Діяльність компанії
5 Стратегія і розподіл 

ресурсів
Cоціальні аспекти та 
кадрова політика

Корпоративне управ-
ління

6 Результати діяльності Ризики Сталий розвиток
7 Перспективи на 

майбутнє
Дослідження та інновації Ризики компанії

8 Основні принципи під-
готовки та презентації

Фінансові інвестиції Фінансова звітність

9 – Перспективи розвитку –
10 – Корпоративне управління –

Джерело: узагальнено автором

На основі табл. 2 визначимо співвідношення між елементами структу-
ри інтегрованої звітності та звіту про управління згідно з проектом Методич-
них рекомендацій зі складання звіту про управління Міністерства фінансів 
України (табл. 3).
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Таблиця 3
Співвідношення між елементами структури інтегрованої звітності та звіту про 
управління згідно з проектом Методичних рекомендацій зі складання звіту про 

управління Міністерства фінансів України 

№ 
з/п

Найме-
нування 
елементів 
структури 
інтегрованої 
звітності

Найменування елементів структури звіту про управління

О
рг
ан
із
ац
ій
на

 с
тр
ук
ту
ра

 
та

 о
пи

с 
ді
ял
ьн
ос
ті

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

Ре
зу
ль
та
ти

 д
ія
ль
но
ст
і

Л
ік
ві
дн
іс
ть

 т
а 

зо
бо
в’
яз
ан
ня

Е
ко
ло
гі
чн

і а
сп
ек
ти

C
оц
іа
ль
ні

 а
сп
ек
ти

 т
а 

ка
др
ов
а 
по
лі
ти
ка

Ри
зи
ки

Д
ос
лі
дж

ен
ня

 т
а 
ін
но
ва
ці
ї

Ф
ін
ан
со
ві

 ін
ве
ст
иц

ії

П
ер
сп
ек
ти
ви

 р
оз
ви
тк
у

К
ор
по
ра
ти
вн
е 
уп
ра
вл
ін
ня

1 Огляд 
організації 
та зовнішнє 
середовище

+ – – – – – – – – –

2 Управління – – – – – – – – – +
3 Бізнес-модель – – – + + – + – – –
4 Ризики та 

управління – – – – – + – – – –

5 Стратегія 
і розподіл 
ресурсів

– – – + + – + – – –

6 Результати 
діяльності – + – – – – – – – –

7 Перспективи 
на майбутнє – – – – – – – – + –

8 Основні 
принципи 
підготовки та 
презентації

– – – – – – – – – –

Джерело: авторська розробка

З табл. 3 видно, що подібність елементів структури інтегрованої звітності та звіту 
про управління відповідно до проекту Методичних рекомендацій зі складання звіту про 
управління Міністерства фінансів України [7]є досить суттєвою. Проте в інтегрованій 
звітності відсутні такі елементи структури як “Ліквідність та зобов’язання” та 
“Фінансові інвестиції”, а у звіті про управління – такий елемент структури як 
“Основні принципи підготовки та презентації”. Проте інформація, що розкривається 
в таких елементах структури звіту про управління як “Ліквідність та зобов’язання” 
та “Фінансові інвестиції”, які відсутні в елементах структури інтегрованої звітності, 
може знаходити відображення в інших елементах структури інтегрованої звітності. 
У звіт про управління потрібно додати інформацію стосовно того, на основі яких 
нормативно-правових документів, як вітчизняних, так і міжнародних, формується 
процес підготовки, складання, затвердження, подання та оприлюднення такого звіту, 
з метою розуміння принципів, що лежать в основі такої звітності.

На основі табл. 2 визначимо співвідношення між елементами структури 
інтегрованої звітності та звіту про управління відповідно до Методичних рекомендацій 
з підготовки звіту про управління від Kreston GCG (табл. 4).
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Таблиця 4
Співвідношення між елементами структури інтегрованої звітності та звіту про 
управління відповідно до Методичних рекомендацій з підготовки звіту про 

управління від Kreston GCG

№ 
з/п

Найменування 
елементів струк-
тури інтегрованої 

звітності

Найменування елементів структури звіту про управління

Зв
ер
не
нн

я 
ке
рі
в-

ни
цт
ва

П
ро

 к
ом

па
ні
ю

С
тр
ат
ег
ія

 т
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зн
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ел
ь

Д
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ні
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ь 
ко
м

-
па
ні
ї

К
ор
по
ра
ти
вн
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ра
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ін
ня

С
та
ли
й 
ро
зв
ит
ок

Ри
зи
ки

 к
ом

па
ні
ї

Ф
ін
ан
со
ва

 зв
іт

-
ні
ст
ь

1 Огляд організації 
та зовнішнє серед-
овище

– + – + – – – –

2 Управління – – – – + – – –
3 Бізнес-модель – – + – – – – –
4 Ризики та управ-

ління – – – – – – + –

5 Стратегія і розпо-
діл ресурсів – – + – – + – –

6 Результати діяль-
ності – – – – – – – +

7 Перспективи на 
майбутнє – – – – – – – –

8 Основні принципи 
підготовки та пре-
зентації

– – – – – – – –

Джерело: авторська розробка

З табл. 3 видно, що подібність елементів структури інтегрованої звітності та звіту 
про управління відповідно до Методичних рекомендацій з підготовки звіту про управ-
ління від Kreston GCG [8] є досить суттєвою. Проте в інтегрованій звітності відсутні 
такі елементи структури як “Звернення керівництва”, а у звіті про управління – такі 
елементи структури як “Перспективи на майбутнє” та “Основні принципи підготовки 
та презентації”. Хоча серед елементів структури інтегрованої звітності відсутній такий 
елемент як “Звернення керівництва”, на практиці при аналізі інтегрованої звітності як 
вітчизняних, так і зарубіжних підприємств така інформація щодо звернення керівни-
цтва присутня. Відсутність у звіті про управління такого елемента як “Перспективи на 
майбутнє” робить цей звіт ретроспективним, чим знижує його цінність для прийняття 
управлінських рішень в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Висновки і перспективи подальших досліджень. В процесі проведеного до-
слідження проаналізовано відмінності між інтегрованою звітністю та звітом про 
управління за шістьма критеріями. Визначено, що за п’ятьма з них інтегрована звіт-
ність відрізняється від звіту про управління. Проте при аналізі співвідношення між 
елементами структури інтегрованої звітності та звіту про управління встановлено 
їх загальну відповідність, за винятком таких елементів структури як “Ліквідність та 
зобов’язання” та “Фінансові інвестиції” в інтегрованій звітності підприємства, а також 
відсутність такого елемента як “Основні принципи підготовки та презентації” у звіті 
про управління. Після усунення відмінностей між інтегрованою звітністю та звітом 
про управління доцільно провести дискусію щодо можливості об’єднання таких ви-
дів звітності, адже інформація, яка розкривається в обох видах звітності, є практично 
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ідентичною, і дублювати її є недоцільно, хоча досвід міжнародної практики свідчить, 
що такі види звітності існують паралельно.

В подальших наукових дослідженнях вбачається за доцільне провести дискусію 
щодо доцільності імплементації інтегрованої звітності у вітчизняну практику звіту-
вання підприємств з огляду на те, що в Україні на законодавчо запроваджено звіт про 
управління.
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