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ЕЛЕКТРОННА ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ НА ОСНОВІ ІНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Інтегрована звітність в сучасному інформаційному суспільстві є символом 

відкритості суб’єкта господарювання. Інформування стейхолдерів про 
різносторонні аспекти функціонування сприяє формуванню позитивного 
суспільного іміджу підприємств. Доступ до інтегрованої звітності громадян, 
громадських та контролюючих інституцій інформаційно наближує їх до суб’єкта 
господарювання. Інтеграція фінансової та нефінансової інформації в обліковій 
звітності створює унікальне інформаційне середовище, в якому виявляють інтерес 
усі учасники звітного процесу. Формування інтегрованих звітів є складовою 
демократизації економічних процесів та гуманізації виробничо-технологічних, 
соціально-екологічних перетворень на підприємстві.  

В потребі підготовки і опублікування інтегрованої звітності зацікавлені 
великі підприємства і корпорації для демонстрації позаекономічної діяльності. 
Керівництво суб’єктів господарювання усвідомивши дієвість комунікацій з 
контрагентами, працівниками, суспільними і громадськими інституціями активно 
вивчає іноземним досвідом підготовки інтегрованої звітності. З метою 
забезпечення публічності та ефективності господарської діяльності 
рекомендовано формувати та оприлюднювати інтегровану звітність також і усім 
державним установам. Платникам податків цікавою буде інформація про 
використання державних коштів їх розпорядниками. Підготовка інтегрованих 
звітів користувачами державних коштів забезпечить суспільний контроль за їх 
освоєнням, що сприятиме мінімізації службових зловживань та фінансових 
махінацій.  

Відкритість, вседоступність, системність, демократичність і гуманізм 
інтегрованої звітності в умовах розвитку сучасних комунікаційних технологій 
співпадає з принципами функціонування мережі Інтернет. Розміщення облікової 
інформації в глобальній мережі підсилює позитивний синергетичний ефект від 
формування об’єднаних звітних документів. Інтернет-простір придатний до 
використання графічних елементів, інтерактивних форм, що забезпечує 
сприйняття облікової інформації широким колом користувачів. Ергономічність 
звітних документів, розміщених в мережі Інтернет, сприяє опрацюванню 
облікової інформації особами без спеціальних економічних знань. Інтернет-
звітність є унікальним комунікаційним майданчиком, що поєднує генераторів 
облікової інформації з її користувачами.  

Але, загальна доступність інформації з мережі Інтернет може призвести до 
зростанню кібер-загроз. Глобальні інформаційні війни підсилюють негативні 
тенденції в захисті інтернованої звітності. Можливі махінації з обліковими 
даними з мережі Інтернет з метою викрадення конфіденційної інформації або 
завдання комерційної шкоди підприємству, яке розмістило інтегровану звітність. 
З метою забезпечення інформаційної безпеки, особливо для державних 



підприємств і розпорядників коштів, рекомендовано розміщувати електронну 
інтегровану звітність на основі Інтернет-технології блок-чейн. 

Обов’язкове розміщення інтегрованої звітності бюджетними установами 
потребує формування загальнодержавної інформаційної системи [1]. Основою 
загальнодержавної комунікаційної мережі є технічне забезпечення кожної 
державної інституції, що об’єднуються в єдину систему через мережу Інтернет. 
На основі блок-чейн програмне забезпечення кожної бюджетної установи містить 
не лише її інтегровану звітність, але й частину загальної інформаційної системи. 
Як наслідок, масив облікової інформації може неодноразово  дублюватися в 
інших учасників комунікаційної мережі. У випадку втрати частини облікової 
інформації чи її пошкодження можливе її повне відновленняза допомогою 
технологій блок-чейн. Також, доцільний моніторинг попередніх версій 
підготовленого інтегрованого звіту, що дасть змогу відслідковувати можливі 
махінації керівництва державних інституцій. Користувачі облікової інформації 
мають змогу бачити зміни, які були внесені в звітні форми. Аналогічно можуть 
відображатися хронологічні записи в інтегрованій звітності з можливістю 
формування аналогічних індикаторів діяльності за попередні звітні періоди. 
Користувачі облікової інформації мають змогу моніторити динаміку зміни 
фінансових та нефінансових показників в єдиному інтегрованому звіті [2].   

За допомогою технології блок-чейн також можна інформаційно поєднувати 
інтегровані звіти пов’язаних осіб. У загальнодержавній інформаційній системі 
можливо автоматично знаходити смислові зв’язки між контрагентами, 
контролюючими інституціями, дочірніми та материнськими компаніями. За 
наявності таких зв’язків можуть формуватися гіпертекстові посилання між 
звітністю учасників комунікаційного процесу. Як наслідок, з електронного 
звітного документа одного підприємства можна переходити до ознайомлення з 
інформацією про інший суб’єкт господарювання.  

В загальнодержавну комунікаційну мережу можна інтегрувати систему 
публічних тендерів та закупівель «Prozzoro», що забезпечить громадський 
контроль за витрачанням державних коштів. Усі значні держані витрати після 
перевірки системою доцільно відображати в інтегрованій звітності. Доступ до 
електронної інтегрованої звітності необхідно забезпечити контролюючим 
установам з метою контролю коректності формування звітних документів та 
достовірності відображення в них показників. Для забезпечення стандартизації 
перевірки інтегрована звітність повинна відповідати певним стандартам, що 
вимагає їх розробки відповідно до міжнародного досвіду та національної 
практики, що може бути предметом подальших наукових досліджень.  
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