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СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ
ТА НЕ-ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

АНОТАЦІЯ. Статтю присвячено концептуальним підходам щодо підго-
товки як річної фінансової звітності, так і розкриття не-фінансової ін-
формації відповідно до вимог спеціальних Директив у Європейському
Союзі.
Визначено, що здійснюючи імплементацію сучасної концепції соціальної
відповідальності бізнесу, великі суб’єкти економічної діяльності зо-
бов’язані готувати не-фінансову звітність, яка має містити інформацію
щодо екологічних, соціальних питань. Вимоги щодо розкриття не-
фінансової інформації підлягають диференціації відповідно до таких
критеріїв, як валюта балансу, чистий дохід від реалізації та середня кі-
лькість працюючих.
Акцентовано увагу, що Директиви з обліку щодо річної фінансової звіт-
ності покладають зайвий тягар на малі та середні компанії, що обумов-
лює необхідність їх спрощення.
Наведені підходи досліджено у контексті Стратегії розвитку ЄС до 2020 року,
метою якої визначено зменшення адміністративного тягаря, покращення ді-
лового середовища та сприяння інтернаціоналізації діяльності МСП.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: сталий розвиток, річна фінансова звітність, не-
фінансова інформація, стратегія ЄС, інтернаціоналізація МСП.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. На сучасному етапі геополі-
тична та геоекономічна криза на Сході України унеможливлює
добровільну реалізацію будь-яких інтеграційних проектів, орієн-
тованих на Євразійський економічний союз, який почав функціо-
нувати з 1 січня 2015 р. Відповідно, безальтернативною домінан-
тою для нашої країни залишаться реалізація євроінтеграційної
стратегії, що породжує не тільки нові можливості, зокрема, для
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а й ризики, співвід-
ношення яких може динамічно змінюватись, причому, не
обов’язково у позитивному значенні.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з пріоритет-
них сфер адаптації законодавства України до ЄС незмінно є фінан-
совий облік. Цим питанням було приділено увагу такими вітчизня-
ними фахівцями в цій галузі, як С. Ф. Голов, В. М. Костю-ченко,
С. Я. Зубілевич, В. І. Єфіменко тощо. Водночас контекст як двосто-
ронніх відносин у площині ЄС—Україна, так і внутрішній у межах
Європейського Союзу зазнає суттєвих динамічних змін, що вимагає
здійснювати дослідження у новій системі координат.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. У главі 13 Угоди про асоці-
ацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-
чле-нами визнано важливість комплексного застосування ефек-
тивних правил і методик у сферах законодавства щодо засну-
вання і діяльності компаній, корпоративного управління, а та-
кож щодо бухгалтерського обліку та аудиту з метою створення
повноцінно функціонуючої ринкової економіки та стимулюван-
ня торгівлі. При цьому сторони домовилися співробітничати,
зокрема, щодо впровадження на національному рівні відповід-
них міжнародних стандартів і поступового наближення до права
ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту згідно з Додатком
XXXV до цієї Угоди [1].

Наприкінці 2014 р. у Європейському Союзі було прийнято
Директиву 2014/95/ЄС Європейського Парламенту та Комісії від
22 жовтня 2014 р. щодо розкриття не-фінансової (non-financial)
інформації певними великими суб’єктами економічної діяльності
та групами [2].

Той факт, що в ЄС прийнято не окрему спеціальну Директиву
щодо не-фінансової звітності, а її положення змінюють і розви-
вають положення Директиви 2013/34/ЄС від 26 червня 2013 р.
щодо річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звіт-
ності та пов’язаних звітів певних видів суб’єктів економічної дія-
льності [3] свідчить про сприйняття інститутами ЄС фінансової
та не-фінансової звітності на концептуальному і функціонально-
му рівнях як органічно пов’язаних. Конкретизуючи дану тезу,
можна акцентувати увагу на важливому аспекті, сутність якого
полягає у тому, що на не фінансову звітність покладається функ-
ція додаткового пояснення сум, відображених у річних фінансо-
вих звітах і в ній мають міститись посилання на зазначені звіти.

Формулювання мети і завдання дослідження. Аксіоматика
даної статті полягає у тому, що підготовці фінансової звітності,
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причому не принципово звичайної або консолідованої, та не-
фінансової звітності притаманні як власні специфічні принципи,
теоретичні, методологічні та методичні засади, так і спільні риси,
які підлягають виявленню в силу їх важливості. У даному кон-
тексті можна сформулювати мету даної статті, яка полягає у роз-
критті концептуальних і стратегічних засад, які обумовлюють за-
гальні підходи та особливості підготовки фінансової та не-
фінансової звітності суб’єктами економічної діяльності держав-
членів Європейського Союзу, що у такій інтегральній площині у
вітчизняній економічній науці досліджується вперше.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Для досягнення
мети статті необхідним є звернення, насамперед, до першодже-
рел, якими є спеціальні Директиви Європейського Парламенту та
Ради, Стратегії розвитку ЄС до 2020 року (Стратегія ЄС 2020), а
також аналітичних матеріалів ЄС, результатів досліджень вітчиз-
няних вчених тощо.

Загальні підходи та особливості рамкових засад щодо не-
фінансової звітності (НФЗ) обумовлені формуванням та імплемента-
цією у межах ЄС концепції соціальної відповідальності бізнесу
(Corporate Social Responsibility) за свою діяльність. Оскільки така дія-
льність здатна здійснювати як позитивний, так і негативний вплив, у
тому числі, на соціальну сферу в усій множинності позаринкових ін-
ститутів, на навколишнє природне середовище, суспільство, яке ре-
презентоване обізнаними, зацікавленими особами (зокрема, інвесто-
рами, споживачами) вже не задовольняється даними фінансової
звітності або навіть результатами їх аналізу та потребує одержання
інтегральної інформації. Як відповідь на такий суспільний запит ціл-
ком логічними є положення преамбули Директиви 2014/95/ЄС [2], де
передбачено, що певні суб’єкти економічної діяльності, причому не
всі, а лише ті, які можуть бути віднесені до категорії «великих», не
просто мають право, а зобов’язані готувати не-фінансову звітність,
яка міститиме інформації щодо низки важливих аспектів у таких
сферах: екологічній, соціальній, антикорупційній, забезпечення прав
людини тощо. Якщо навести лише загальний перелік зазначених ас-
пектів, наприклад, в екологічній і соціальній сферах, то він охоплю-
ватиме, відповідно:

— здоров’я та безпеку людини, використання відновлюваль-
них і не відновлювальних джерел енергії, викиди парникових га-
зів, використання води, забруднення повітря;
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— гендерну рівність, умови праці, забезпечення здоров’я і
безпеки на робочому місці, повагу прав працівників на інформа-
цію та консультації, повагу прав профспілок, діалог з місцевими
громадами та дії, спрямовані на забезпечення захисту і розвитку
цих громад.

Отже, до Доповіді керівництва (Management Report) великих
суб’єктів економічної діяльності, які є публічними, а також тими
публічними суб’єктами, які є материнською компанією у великих
групах, у кожному з яких на дату складання балансу значення тако-
го критерію, як середня кількість працюючих протягом фінансового
року досягає 500 осіб, у випадку, якщо група подає консолідовані
фінансові звіти, до нього підлягає обов’язковому включенню не-
фінансовий звіт, у якому має бути розкрито вплив: економічний,
соціальний, на навколишнє природне середовище, а також викладе-
но концепції та стратегії функціонування і подальшого розвитку. Як
мінімум він повинен надавати таку інформацію:

— стисле викладення бізнес моделі, в якій функціонує суб’єкт
економічної діяльності;

— опис політики, яку здійснює суб’єкт економічної діяльності
щодо захисту навколишнього середовища, соціальної сфери та
сфери зайнятості;

— результати, які були при цьому досягнуті;
— основні ризики, які пов’язані із захистом навколишнього

середовища, соціальною сферою і сферою зайнятості та залежать
від суб’єкта економічної діяльності, включаючи комерційні від-
носини з іншими контрагентами, продукцію та послуги, які, з ви-
сокою ймовірністю, спричинили такий вплив, а також як суб’єкт
економічної діяльності здійснював управління такими ризиками;

— ключові індикатори не фінансового характеру, які відно-
сяться до відповідного бізнесу.

У 2008 р. Європейським Парламентом було прийнято резолю-
цію, сутність якої полягає у тому, що сукупність Директив, які
узагальнено, так і визначаються як «Директиви з обліку» (Acco-
unting Directives), є такими, що створюють не просто додатковий,
а зайвий тягар для середніх і малих підприємств, а особливо мік-
ропідприємств, що зумовлює необхідність спрощення вимог для
цих категорій суб’єктів економічної діяльності.

Концептуальні засади, які значною мірою, визначають на сучас-
ному етапі загальнообов’язкові вимоги та винятки з них для окре-
мих категорій суб’єктів економічної діяльності держав — членів ЄС
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щодо підготовки фінансової звітності містяться у низці документів
ЄС, на які міститься безпосереднє посилання у Директиві
2013/34/ЄС. До таких важливих документів належать, насамперед,
Стратегія ЄС 2020 [4] та Акт малого бізнесу для Європи [5].

У 2010 р. у Європейському Союзі було визначено основні цілі та
пріоритети нової стратегії до 2020 р., для досягнення яких необхід-
но, насамперед, відновити стале функціонування його соціально-
економічної системи після світової фінансово-економічної кризи.
Стратегія ЄС 2020 будується на основі кількох пріоритетів, котрі
слід розглядати як взаємно посилючі, де спільною концептуальною
основою є категорія «зростання», яке має бути «розумним, сталим і
всеосяжним». При цьому забезпечення «розум-ного» зростання пе-
редбачає розвиток економіки Європейського Союзу на грунті нових
знань та інновацій, у свою чергу «сталого» зростання через підви-
щення та конкурентоспроможності його економіки.

Як зазначено у монографічному дослідженні вітчизняного
вченого В. І. Короля, стратегічний орієнтир ЄС полягає в тому,
щоб функціонувати в режимі «стійкого відновлення», що перед-
бачає не тільки повернення до попередньої траєкторії, а й вихід
на траєкторію вищу. Поряд з бажаним, не виключається реаліза-
ція двох сценаріїв, які можна кваліфікувати як песимістичний і,
по суті, передкатастрофічний. Песимістичний сценарій — «в’яле
відновлення» — базується на ймовірності недосягнення докризо-
вої траєкторії внаслідок повільної динаміки та нескоординовано-
го здійснення назрілих реформ. У свою чергу, передкатастрофіч-
ний сценарій — «втрачене десятиліття» — передбачає не просто
тимчасове відхилення від докризової траєкторії, а перехід на та-
ку, що об’єктивно унеможливить надалі вихід на провідні місця у
світі через втрату відповідного потенціалу для цього, тобто
йдеться про можливе розгортання незворотного доцентрового
(руйнівного) процесу [6, с. 111].

Стратегія ЄС 2020, звичайно, стосується багатьох різноманіт-
них аспектів, але у межах даної статті одним із ключових можна
визнати положення, яка міститься у ч. 2 п. 1 преамбули Директи-
ви 2013/34/ЄС. Так, метою зазначеної Стратегії визначено змен-
шення адміністративного навантаження та поліпшення бізнес-
середовища, насамперед, для малих і середніх підприємств. У
свою чергу, для цих категорій суб’єктів економічної діяльності
визначається ключовий вектор, який передбачає сприяння їм у
сфері так званої «інтернаціоналізації», що охоплює два напрями:



ISSN: 2310-9734 Фінанси, облік і аудит. 2015. Випуск 1 (25)

263

вихід на ринки інших держав — членів ЄС і третіх країн у сферах
експорту, імпорту, прямого іноземного інвестування, міжнарод-
них субконтрактів [7].

Однією з програм, спрямованих на сприяння інтернаціоналізації
діяльності малих і середніх підприємств держав — членів ЄС, є
«Східне інвестування», що реалізується у межах Європейської полі-
тики сусідства та передбачає поліпшення ділового кліматув Україні,
що відповідає інтересам цих суб’єктів економічної діяльності.

Реалізація в Європейському Союзі концепції сталого розвитку
має як приватну, так і публічну складові. Оскільки суб’єкти еко-
номічної діяльності мають нести відповідальність за вплив їхньої
діяльності на усі три складові суспільного розвитку — економіч-
ну, соціальну та екологічну, цілком логічним є покладання відпо-
відальності на інститути ЄС як носіїв публічної влади за їхні дії
та рішення, що чинять вплив на ці ж складові, у тому числі, у
сфері міжнародних економічних відносин.

У Європейському Союзі запроваджено спеціальний інстру-
мент — оцінка впливу міжнародної торгівлі на сталий розвиток,
який застосовується в обов’язковому порядку під час переговорів
щодо укладення торговельних угодз метою виявлення їхнього
можливого впливу — економічного, екологічного та соціального
характеру. Таким чином, лібералізація міжнародної торгівлі та
забезпечення економічного зростання визнаються в ЄС важливи-
ми, але не самодостатніми поза іншими складовими сталого роз-
витку(sustainable development) суспільства [8].

Цей інструмент було застосовано також під час підготовки
проекту Угоди про асоціацію з Україною в частині поглибленої
всеосяжної зони вільної торгівлі, що дозволило спрогнозувати як
позитивні, так і негативні наслідки її імплементації не тільки для
ЄС, а й України. Так, цілком можливий негативний вплив щодо
зростання рівня безробіття у тих галузях економіки України, які
зазнають найбільшого конкурентного тиску з боку суб’єктів еко-
номічної діяльності держав — членів ЄС, пропонується супрово-
джувати заходами зі стимулювання підприємництва та сприяння
діяльності українських суб’єктів малого і середнього бізнесу.

Відповідно до п. 12 преамбули Директиви 2013/34/ЄС диференці-
ація суб’єктів економічної діяльності на малі, середні та великі під-
приємства підлягає здійсненню за даними щодо: 1) загальної суми
валюти балансу; 2) розміру надходження виручки від реалізації; 3)
середньої кількості працівників протягом фінансового року.
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Так, до малих належать ті підприємства, які на дату балансу
не перевищують показники, як мінімум двох з трьох наведених
вище параметрів, а саме:

1) загальна валюта балансу — 35 тис. євро;
2) чиста виручка від реалізації — 700 тис. євро;
3) середня кількість працівників — 10 осіб.
Наведені кількісні показники є важливими, оскільки виключ-

но для цієї категорії суб’єктів економічної діяльності можуть бу-
ти запроваджені спеціальні заходи, перелічені у ст. 36 Директиви,
де передбачається створення для них сприятливіших умов функ-
ціонування шляхом зменшення фінансового та адміністративного
навантаження.

У ст. 4 Директиви 2013/34/ЄС міститься положення, яке пе-
редбачає, що річна фінансова звітність для усіх суб’єктів еконо-
мічної діяльності включає, як мінімум, баланс (звіт про фінансо-
вий стан), звіт про прибутки та збитки (звіт про сукупні прибутки
або збитки) та примітки до фінансових звітів. При цьому, доціль-
но зазначити, що для малих і середніх підприємств може бути
передбачено подання балансу за спрощеною формою. Оскільки
вимоги щодо спрощення можуть стосуватись не лише балансу,
можна звернути увагу на таке. Держави — члени ЄС можуть пе-
редбачити для мікропідприємств певні виключення у порівнянні
із загальнообов’язковими вимогами для інших категорій суб’єк-
тів економічної діяльності в ЄС щодо приміток до фінансових
звітів, підготовки доповідей керівництва, публікації річної фінан-
сової звітності тощо.

Визначивши кількісні показники для малих підприємств, ціл-
ком логічним зробити аналогічний крок щодо інших двох катего-
рій підприємств: — середніх і великих. Отже, середніми визна-
ються підприємства, які також на дату балансу не перевищують
показники двох з трьох наведених параметрів, а саме:

1) загальна валюта балансу — 20 млн євро;
2) чиста виручка від реалізації — 10 млн євро;
3) середня кількість працівників — 250 осіб.
У випадку перевищення цих показників підприємства (компа-

нії) підлягатиме визнанню як великі.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному

напрямку. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок,
що підготовка певними суб’єктами економічної діяльності дер-
жав — членів ЄС в обов’язковому порядку фінансової та не-
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фінансової звітності реалізується відповідно до постулатів сучас-
ної концепції щодо підвищення соціальної відповідальності біз-
несу перед суспільством в економічній, соціальній та економіч-
ній сферах. Відповідні концептуальні засади носять комплексний
характер і закріплюються у документах інститутів ЄС як страте-
гічного характеру, так і директивах 2013 і 2014 рр., які є інстру-
ментами гармонізація права держав — членів ЄС, у даному випа-
дку, у сфері підготовки фінансової та не-фінансової звітності.
Враховуючи зазначені тенденції та підходи, а також положення
Угоди про асоціацію України та ЄС, вітчизняним суб’єктам гос-
подарювання варто заздалегідь готуватись до невідворотних змін
у частині підготовки, подання, опублікування обох видів звітнос-
ті, які запроваджуватимуться у процесі адаптації законодавства
України до законодавства ЄС у сфері бухгалтерського обліку та
аудиту.

Виходячи з того, що питання підготовки фінансової та не-
фінансової звітності набуває важливого значення не лише для
окремих суб’єктів економічної діяльності, а й для їх груп актуа-
льним у подальшому є розкриття критеріїв формування таких
груп та особливостей підготовки ними консолідованої звітності
обох зазначених видів у Європейському Союзі.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена концептуальным подходам к подгото-
вке как годовой финансовой отчетности, так и раскрытию не-финан-
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Определено, что осуществляя имплементацию современной концепции
социальной ответственностибизнеса, большие субъекты экономичес-
кой деятельности обязаны готовить не-финансовую отчетность, ко-
торая должна содержать информацию касательно экологических, соци-
альных вопросов. Требования о раскрытии информации подлежат диф-
ференциации в соответствии с такими критериями, как валюта бала-
нса, чистый доход от реализации и среднее количество работающих.
Акцентировано внимание, что Директивы в сфере учета, касающиеся
годовой финансовой отчетности, возлагают излишнее бремя на малые
и средние предприятия компании, что обуславливает необходимость их
упрощения.
Указанные выше подходы исследованы в контексте Стратегии разви-
тия ЕС до 2020 года, целью которой является снижение администра-
тивной нагрузки, улучшение деловой среды и содействие интернацио-
нализации деятельности МСП.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устойчивое развитие, годовая финансовая отчет-
ность, не-финансовая информация, стратегия ЕС, интернационализа-
ция МСП.
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Strategic approache stowards financial
and non-financial statements presentation

in the european union

ABSTRACT.This article is devoted to the concept approaches as regards both
annual financial statements and disclosure of non-financial information
according to the requirements of special Directives in the European Union.
It’s discovered that, implementing the modern concept of Corporate Social
Responsibility, certain large undertakings should prepare a non-financial
statement containing information relating to environmental, social matters. The
scope of those non-financial disclosure requirements should be defined by
reference to the average number of employees, balance sheet total and net
turnover.
It’s pointed out that Accounting Directives concerning annual financial
statements are burdensome for small and medium-sized companies creating
preconditions to simplify them.
Above mentioned approaches are researched in the context of the Europe
2020 Strategy which aims at reducing administrative burdens, improving
business environment and promoting the internationalization of SMEs.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ

ЇХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

АНОТАЦІЯ. Метою даної статті є розкриття положень облікової полі-
тики в контексті НП(С)БОДС; завданням — визначити методичні еле-
менти облікової політики в контексті їх змістовних складових і провес-
ти ідентифікацію кожного за наявності як одно-, так і багатоваріан-
тності обліково-процедурних підходів за ним. У процесі опрацювання бу-
ли використані загальнонаукові методи пізнання, а саме: синтез та
аналіз, дедукція та індукція, моделювання, системно-структурний та
абстрагування. Ідентифіковані та сформовані автором елементи облі-
кової політики бюджетних установ за НП(С)БОДС у подальшій їх реалі-
зації сприятимуть оптимізації бухгалтерського обліку виконання кош-
торису на практиці. У статті зроблено висновок про необхідність, в
контексті тенденцій розвитку останнього, опрацювання питання про-
фесійного судження облікових працівників суб’єктів сектору загального
державного управління. Дослідження елементів облікової політики бю-
джетних установ сприятиме розвитку як теоретичних засад їх обліку,
так і його первинного організації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: облікова політика, бюджетні установи, бухгалтерсь-
кий облік виконання кошторису, бюджетний облік, бухгалтерський облік
в бюджетних установах, елемент облікової політики методика органі-
зація.

Постановки проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми та практичними завданнями. Бюджетний облік у цілому та
бухгалтерський облік бюджетних установ зокрема знаходиться
на етапі активного реформування. Оголошена Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 16.01.07 №34 модернізація системи
бухгалтерського обліку в секторі загального державного управ-
ління знаходить на порозі фактичного запровадження вже розро-
блених методичних та організаційних положень вказаної підсис-
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