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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДУ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Склад, методика формування та строки подання інтегрованої звітності не 

регламентуються чинними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

Проте, необхідність її складання є очевидною та пояснюється тим, що: 

- показники діяльності вітчизняних підприємств мають відображатися в усіх її 

аспектах, а не тільки у фінансовому; 

- інформація, що міститься у публічному доступі про діяльність підприємства 

має бути зрозумілою для всіх користувачів інформації, особливо для міжнародних 

інвесторів; 

- звітність має відповідати глобальним викликам обліково-аналітичного 

забезпечення. 

Внаслідок відсутності уніфікованих вимог до переліку та порядку складання 

інтегрованої звітності суб’єкти господарювання на свій розсуд та у відповідності 

до своїх потреб визначають необхідність її складання. Наведемо практичний досвід 

підприємств із складання інтегрованої звітності: Звіт про сталий розвиток (ПАТ 

«Оболонь», ПФГ «СКМ’), Звіт про сталий розвиток (АА1000, Глобальний договір 

ООН) («Юритіш Американ Табакко Україна» , МЕТРО Кеш енд Кері Україна), 

Звіт з прогресу (Фокстрот), Звіт про соціальну відповідальність (Київстар, « Кока-

кола Україна») Звіт про корпоративну відповідальність («Делойт», 

ErnstandYoungУкраїна), Екологічний звіт (NemiroffУкраїна) [1, с. 306-307]. 

У таблиці 1 ми систематизували думки науковців та дослідників щодо складу 

звітів інтегрованої звітності. 

Таблиця 1 – Склад інтегрованої звітності  
Автор Перелік звітів 

1 2 

В.В. Томчук 
Стратегічний звіт; Фінансова та нефінансова звітність; Управління 
підприємством; Результати діяльності підприємства. 

М. Проданчук 
Фінансовий стан та результати діяльності; Податки та статичні 
показники; Соціальна та екологічна відповідальність; Економічні 
показники діяльності, Примітки до інтегрованої звітності. 

П.Й. Атамас,  
О.П. Атамас 

Звернення вищого керівництва компанії до заінтересованих користувачів 
звітності; Характеристика компанії; Параметри інтегрованого звіту; 
Корпоративне управління, зобов’язання і взаємодія із зацікавленими 
сторонами; Фінансові показники діяльності (фінансова звітність та її 
інтерпретація); Економічні показники діяльності; Показники соціальної 
діяльності та соціальної відповідальності; Характеристика екологічної 
діяльності; Ризики та можливості; Інші суттєві питання діяльності 
компанії; Організація внутрішнього та зовнішнього контролю якості 
звіту. 

 

 

 

 



Продовження таблиці 1 
1 2 

Н.Ю. Єршова 

Огляд організації і зовнішнє середовище; Управління; Бізнес-модель; 

Ризики і можливості; Стратегія і розподіл ресурсів; Результати 

діяльності; Перспективи на майбутнє; Рекомендації по підготовці та 

презентації звіту. 

А.О. Касич,  

Р.В. Розсохань 

Фінансова звітність; Звіт про стійкий розвиток; Звіт про корпоративне 

управління. 

О.С. Дубинська 

 аспект 

Р.О. Костирко 

Д.В.Прозоров  

-

 (діяльність). 

Джерело: складено автором за [2]-[8] 

Дані таблиці 1 свідчать, що у науковій літературі відсутні єдині підходи до 

визначення складу звітів інтегрованої звітності. Тому, на сьогоднішній день, 

актуальності набуває розробка єдиних підходів до переліку звітів інтегрованої 

звітності, методології їх складання, а також строків подання та оприлюднення. Це 

пов’язано з тим, що інтегрована звітність дає змогу зацікавленим особам більш 

повну інформацію про діяльність суб’єкта господарювання ніж фінансова звітність, 

а тому, прийнятті управлінські рішення на її основі будуть більш ефективними та 

виваженими.   
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