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ФОРМУВАННЯ  ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ  

ПІДТРИМАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
Підготовка інтегрованої звітності є новим способом представлення цілісної системи бізнесу в концепції 

сталого розвитку. Адже, з прискоренням процесу глобалізації та виходом вітчизняних підприємств на 

міжнародний ринок все частіше виникає потреба у веденні соціально відповідального бізнесу. Сучасні 

вимоги користувачів до інформаційної бази управління підприємством потребують дані, які можна отримати 

не лише з фінансових звітів, а й дані про соціальну та екологічну діяльність підприємства. Саме звіт із 

соціальної відповідальності бізнесу ефективно показує результати діяльності підприємств, є основою для 

розробки та реалізації ними довгострокових та короткострокових проектів. Але аналіз фінансової та 

нефінансової звітності окремо не надає повної інформації про показники діяльності підприємства. Тому 

необхідно розглядати інтегровану звітність, яка об’єднує показники фінансової та нефінансової звітності. 

Але на законодавчому рівні не регламентується форма таких звітів, тому необхідними є дослідження 

порядку формування інтегрованої звітності, а також проблем, що виникають при цьому. 

Питанням інтегрованої звітності займалися такі вчені-економісти, як К. Безверхий, Т. Давидюк, Р. 

Костирко, Р. Костирко, Н. Лоханова, М. Проданчук. Вони зробили вагомий внесок у дослідження 

інтегрованої звітності та методики її формування, проте дані питання не в повній мірі висвітлені, тому 

потребують доопрацювання. При опрацюванні джерел було виявлено, що форма звіту залежить від 

специфіки діяльності компанії, а от процес підготовки інтегрованої звітності можна розробити один для всіх. 

Процес підготовки інтегрованої звітності можна умовно розділити на два етапи. Перший етап – 

підготовка методичної бази для формування звітності; другий – процес організації збору необхідної 

інформації для складання звітності. 

Перший етап підготовки інтегрованої звітності передбачає реалізацію низки послідовних заходів: 

– розробка облікової політики підприємства для цілей складання інтегрованої звітності (зміна вже 

існуючої облікової політики);  

– визначення періодичності формування інтегрованої звітності; 

– обґрунтування процесу визначення суттєвості та розробки внутрішньої політики з питань суттєвості;  

– визначення переліку осіб, наділених управлінськими функціями, в процесі формування інтегрованої 

звітності та встановлення їх ролі й функцій у цьому процесі;  

– встановлення формату та змісту звіту (які стандартні елементи будуть включені та, які принципи 

будуть використані при формуванні змісту елементів звіту); 

– розробка заходів, що підтверджують достовірність інтегрованої звітності (внутрішній і зовнішній 

аудит, а також розробка процедури та керівництва з внутрішнього аудиту інтегрованої звітності). 

Другий етап підготовки інтегрованої звітності включає реалізацію наступних заходів: 

– формування процесу збору інформації та відповідальних за неї осіб; 

– визначення звітного періоду інтегрованої звітності; 

– встановлення меж звіту; 

– складання графіка надання інформації; 

– підготовка графіка формування інтегрованої звітності. 

При реалізації другого етапу формування інтегрованої звітності відповідальній особі необхідно: 

– визначити питання, що розкриваються в інтегрованій звітності; 

– вибрати ключові показники, що будуть використані для розкриття обраної теми; 

– уточнити перелік та формат звітів в цілях підготовки даних для складання інтегрованої звітності; 

– підготувати запити до структурних підрозділів підприємства про надання необхідної інформації; 

– провести збір та аналіз наданої інформації; 

– зробити запит про  можливі коригування та уточнення в разі потреби. 

Таким чином, методика формування інтегрованої звітності включає: а) підготовку методичної бази 

формування інтегрованого звіту; б) організацію збору інформації. Реалізацію даних заходів  слід розділити 

на кілька етапів і вирішити ключові питання, які виникають в процесі формування інтегрованої звітності, що 

дозволить визначити формат звіту, його зміст та періодичність подання. 


