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Продовження табл. 1 
Ознака 

класифікації 
Види затрат Характеристика Об’єкт управління 

5. За фактором 

стабільності  

незмінні тривалий 

час  

затрати, які не піддаються зміні 

протягом тривалого часу  

Об’єктом управління, в першу 

чергу, повинні бути часто 

змінювані затрати, рівень яких 

визначається щорічно в процесі 

планування (контроль виконання 

функцій планування, регулювання 

та аналізу)  

часто змінювані  затрати, що змінюються з 

високим ступенем періодичності  

 

Різноманіття класифікаційних ознак затрат дозволяє накопичувати інформацію 

про них і використовувати дані в різних цілях при управлінні виробництвом для 

підвищення ефективності роботи підприємства. 
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За сучасних умов розвитку технологій та підвищення турботи суспільства про 

навколишнє середовище та життя наступних поколінь все більше уваги приділяється 

не економічній, а соціальній діяльності підприємств. Ця діяльність входить до складу 

поняття соціальна відповідальність бізнесу, яка розуміється як концепція, за якою 

компанії добровільно інтегрують соціальні та екологічні аспекти у свою комерційну 

діяльність та активізують взаємодію із зацікавленими акторами. Це означає 

дотримання не тільки законодавчо встановлених норм і правил здійснення 

господарської діяльності, а й піклування про позитивне суспільне відношення до цієї 

господарської діяльності понад нормативні вимоги. Саме такий підхід підприємця до 

своєї діяльності має зробити корінні зміни у складній соціально-економічній ситуації 

в Україні та у світі взагалі.  

Інструментом соціальної відповідальності є так звана «нефінансова» звітність, 

яка є відображенням результатів цієї діяльності для самого підприємства та 

зацікавлених сторін. Формування «нефінансової» звітності для підприємства 

допомагає проаналізувати власну стратегію підприємства та провести оцінку 

нефінансових ризиків, побудувати довіру до компанії з боку різних груп впливу, 
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підвищити прозорість діяльності компанії. Наявність цієї «нефінансової» звітності у 

компанії є сигналом про її зрілість, що у багатьох випадках стає у нагоді під час 

виходу на ринки інших країн, так як у розвинених країнах необхідність ведення 

соціально відповідальної політики вже міцно увійшло до корпоративної свідомості. 

У найбільш загальному представленні поняття звітності, яку в україномовних 

джерелах звуть «нефінансовою», за референцією має відповідати поняттю, з назви 

якого і є перекладом-калькою, – це використовуваний у англомовному науковому 

середовищі термін «non-financial reporting». Причому в даному випадку маємо 

говорити навіть не про переклад, а саме про кальку, адже хоча є певний очевидний 

етимологічний зв’язок між термінами financial та фінансова, але мова має йти не про 

запозичення назви, а про використання вже давно запозиченого та маючого певні 

смислові відмінності терміну, – оскільки на ці відмінності не зважали перекладачі, бо 

це мабуть принаймні скриті відмінності, тому маємо їх розкрити. 

В деяких випадках, і цей підхід є дуже поширеним [3, 5], науковці не роблять 

взагалі наголосу на термінологічних аспектах досліджуваного явища та 

використовують назви нефінансової звітності, корпоративної соціальної звітності, 

соціальної та екологічної звітності, звітності зі сталого розвитку як синоніми. Є також 

спроби систематизувати певним чином ці поняття, зокрема в роботі [4], де 

нефінансова звітність подається як інтегруюче поняття у відношенні до екологічної, 

соціальної звітності, звітності зі сталого розвитку та так званої інтегрованої звітності. 

Але можливо бачити у такому загальному спектрі споріднених форм звітності, що 

термін «нефінансова» є певним компромісом та результатом певного 

термінологічного пошуку, адже із початку свого існування певна необов’язкова, 

частково хаотична та нестандартизована «нефінансова» звітність протиставлялася 

вже звичній та обов’язковій та стандартизованій звітності фінансовій. Необхідно було 

якимось чином узагальнити на понятійному рівні увесь обсяг інформації про такі 

сфери діяльності підприємства, як захист навколишнього середовища, соціальну 

підтримку працівників та членів їхніх сімей, підтримку території присутності 

виробничої бази підприємства. Увесь цей обсяг структурованої певним чином 

інформації – тобто звітності у різних сферах – фактично було додано до фінансової 

звітності, а отже можливим було б виникнення узагальнюючих термінів як 

інтегруючого: «над-фінансової», «поза-фінансової», так і акумулюючого «еколого-

соціальна», «соціально-екологічна», «соціально-економічна» звітність. Так чи інакше, 

термін non-financial твердо увійшов у економічний обіг англомовного середовища та 

використовується на рівні розпорядчих документів Єврокомісії [2] сьогодні, коли 

нефінансова  звітність має тенденцію до наближення до фінансової за рівнем 

обов’язковості та стандартизації [1].  

Але мова має йти не про якість англомовного терміну, хоча існування таких 

звітів як корпоративної соціальної звітності, соціальної та екологічної звітності, 

звітності зі сталого розвитку та подібних інших демонструє той факт, що по-перше, в 

англомовному середовищі використовують різні назви споріднених за змістом звітів, 

а по-друге, таких назв чимало, але всі вони більш схожі одна з одною (та вказують на 

соціальну відповідальність, а не відсутність зв’язків з фінансами), ніж на назву non-

financial reporting. Але все ж таки, повторимо, що мова йде не про якість 

англомовного терміну, а про якість україномовного терміну. 

Загально відомо, що існують певні аспекти труднощів перекладу термінів як 

термінознавчої діяльності. Можна навести досить показові приклади прикрих хибних 

«друзів перекладача» на зразок hospital і госпіталь, episode и епізод, routine і рутина, 
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student і студент (але не школяр). Всі ці приклади не є суто помилковими 

перекладами, а скоріше є ситуативно потенційно помилковими перекладами, тобто 

вони інколи потребують ситуативної відповідності, а інколи – відповідності певної 

морфологічної форми. Наприклад, пара technical і технічний: у російській мові 

існують слова «технический» и «техничный», але «technical analysis» російською 

традиційно перекладають як «технический анализ», – в українській мові відношення 

до використання техніки або до відповідності технологічній рутині зовсім неможна 

відрізняти, що апріорі стає ситуацією потенційної хибної орієнтації. Але у таких 

випадках слід розрізняти технічний аналіз та аналіз техніки, проектний аналіз та 

аналіз проектів, факторний аналіз та аналіз факторів, бо такі словосполучення 

вказують або на властивості самого аналізу, або на властивості класу об’єктів аналізу. 

Прикладом хибного перекладу напевно має бути поширене вживання сполучення 

«проектний аналіз» замість «аналіз проектів». Але омонімічність слова «технічний» 

та виникнення через це ситуації прикрого хибного помічника перекладача є більш 

доречним прикладом у контексті розгляду терміна «фінансовий», бо саме цьому 

прикладу подібна ситуація з financial і фінансовий: у різних контекстах можна мати 

на увазі його різні значення, але англомовні деривати від finance слід відрізняти від 

україномовних дериватів від фінанси, бо самі ці слова ситуативно нетотожні. 

Наприклад, англійське слово control неможна перекладати словом контроль у всіх 

випадках, а тому подібне якесь non-control має бути не неконтрольованим, а 

некерованим. Financial у словосполученні з report у англомовному сенсі має 

відношення не до загального фінансового рівня відносин, а до обов’язкової 

бухгалтерської звітності щодо руху коштів, бо оригінальне французьке fin (буквально 

– кінець), від якого воно походить, було назвою кінцевого розрахунку за угодою. Але 

ж відзначимо, що і українське розрахунки за первісним значенням – це дія рахування, 

а не остаточне виконання усіх зобов’язань обох сторін угоди. А ось українське 

фінансовий має відношення до фінансів, тобто до сфери утворення та 

використання/розподілу фондів, тобто має набагато більший обсяг значення. Але ж 

«нефінансова» звітність теж за змістом є звітністю про формування та використання 

фондів, тож вона теж є фінансовою, хоча має назву нефінансової. Цю 

парадоксальність слід розв’язати більш доречним перекладом, що не є у такому 

випадку простим завданням. 

Не намагаючись у цієї доповіді вирішити це завдання лише покажемо головні 

аргументи на користь тези про складність цього завдання. Оскільки вже зрозуміло, 

що переклад має використовувати інше коріння, а тому має спиратися на іншу 

важливу ознаку дефініції, то слід обрати цю ознаку. Але таких ознак у цієї звітності 

багато: необов’язкова, додаткова, соціального призначення, соціально-кошторисна, 

піар-орієнтована, некомерційна, позакомерційна, позатрансакційна, позазискова, 

добровільна та таке інше. 

Багато з таких варіантів теж мають хибну орієнтацію, бо діяльність підприємств, 

яку можуть відбивати у «non-financial reporting» може відбивати певні комерційні 

питання, та трансакції, які можуть бути не тільки комерційними. Крім того, «поза» у 

такому словосполученні має відношення до звіту, а не до діяльності, яку відбиває 

звіт, хоча має бути навпаки – назва звіту має відбивати риси саме певної діяльності. 

Тому слід обирати такі варіанти, які будуть також враховувати й синтаксичний 

зв’язок зі словом «звіт». Тому, наприклад, піар-звіт не може бути доречним, бо теж 

вказує на якість звіту, а не діяльності. Але піар-кошторисний звіт, або соціально-

кошторисний звіт, або навіть позакошторисна звітність вже вказують на діяльність, 
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хоча такі назви мають інші недоліки. Крім того, назва має добре кореспондувати як зі 

словом звітність, так і зі словом звіт. Наприклад, добровільна звітність добре 

відповідає змісту поняття, але добровільний звіт – ні. Таке становище й показує 

складність завдання адекватного перекладу терміну «non-financial reporting» 

українською мовою. 
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Провідною тенденцією сучасної економіки є посилення ваги інформації та 

розвитку знань як визначального фактора створення вартості. Зростаюча значущість 

нематеріальних активів (далі – НА) як складової цінності підприємства призвела до 

перегляду оцінки діяльності підприємств та подання звітностей. З одного боку, 

облікова система не має основною ціллю забезпечення вимірювання вартості НА, 

проте інформація з фінансової звітності може допомогти користувачам оцінити як 

загальну вартість підприємства, так і вартість його окремих компонентів, зокрема, 

нематеріальних активів.  

Незважаючи на зростаючу увагу до нематеріальних активів в останні кілька 

десятиліть, більшість наукових робіт, присвячених цьому питанню, фокусуються 

головним чином на питаннях оцінки їх вартості та відображення в обліку - хоча і з 

цих питань немає єдиної думки або підходу, в тому числі в нормативних документах 

різних країн. Питання ж використання нематеріальних активів для створення 

вартості в компаніях залишається практично невивченим. 

На сьогодні в фінансовій звітності вітчизняних підприємств НА взагалі не 

відображаються або їх частка в загальній структурі активів є досить незначною, і в 

більшості випадків – це програмне забезпечення, що використовується на 


