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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ 

 

Поняття інтегрованої звітності, якого дотримуються значна кількість 

дослідників обліковців, надане Комітетом з міжнародної інтегрованої звітності 

(IIRC), згідно якого – це процес, який призводить до подання організацією 

відомостей, які виражаються у випуску періодичного інтегрованого звіту про 

створення цінності протягом певного часу. Таким чином інтегрований звіт являє 

собою стислий виклад інформації про те, як стратегії організації, управління нею, її 

діяльність та перспективи в контексті зовнішнього середовища, допомогли 

створити цінність в короткостроковій, середньосроковій та довгостроковій 

перспективі [1, с. 5] 

Поняття «інтегрована звітність» розглядалося у працях відомих вітчизняних 

вчених-економістів: К.В. Безверхого, О.В. Вакун, І.В. Жиглей, О.А. Зоріної, Р.Дж. 

Екклза, М.В. Корягіна, Р.О. Костирка, Р.В. Кузіної, П.О. Куцика, С.Ф. Легенчука, 

Н.О. Лоханової, І.О. Макаренко, А.В. Озеран, Ф.Ю. Сафанової, Дж. Серафейма та 

ін. 

Аналіз наведених вище визначень дає підстави стверджувати, що звітність 

зводиться до наступного:  

- звітність, як метод статистичного спостереження;  

- звітність не може бути елементом методу бухгалтерського обліку, а є 

«наслідком (результатом) застосування інших елементів методу»;   

- звітність як  бухгалтерський продукт, сукупність технологічних засобів, 

методів та процедур;  

- звітність містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та 

рух грошових коштів підприємства за звітний період [2, с. 96].  

Наразі звітність має не лише характеризувати фінансовий стан підприємства, 

стан дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність і джерела формування 

ресурсів, а й сприяти вирішенню актуальних екологічних, соціально-економічних і 

управлінських проблем.  

Таким чином, інтегрована звітність – це новий вид бухгалтерської звітності, 

який виник в результаті становлення концепції сталого розвитку, що розкриває 

економічний зміст звітної інформації щодо фінансового, виробничого, людського, 

інтелектуального, екологічного та соціального капіталу й цілісне відображення 

діяльності підприємства – стратегії, ризиків, стійкості бізнес-моделі підприємства, 

метою складання якої є задоволення конкретних інформаційних потреб 

управлінської системи та  зовнішніх користувачів.  

Науковці у своїх дослідженнях визначають, що перехід від фінансової, 

бухгалтерської звітності до інтегрованої звітності є пріоритетним напрямом 



розвитку бухгалтерського обліку та звітності. Порівняння двох типів звітності 

наведено нижче (табл. 1). 

Таблиця 1. Основні відмінності фінансової та інтегрованої звітності  

Критерії порівняння Фінансова звітність Інтегрована звітність 

Основний об'єкт вивчення Фінансовий капітал Всі види капіталу 

Розкриття інформації Вузьке розкриття Велика прозорість 

Вартість обєкта Балансова Ринкова 

Часово-змістовна орієнтація Минуле Минуле та майбутнє, 

орієнтація на стратегію 

Структура Звітність має обмеження Системна структура, що 

забезпечує розрізненими 

потоками інформації 

Адаптивність Обмеженість правилами Є можливість врахування 

індивідуальних 

особливостей 

Часові проміжки Короткострокова 

перспектива 

Короткострокова, 

середньострокова і 

довгострокова перспектива 

Отже, однією з найбільш актуальних концепцій розвитку суспільства за таких 

умов стає теорія сталого розвитку, що висуває нові вимоги до функціонування 

підприємств на засадах сталого  розвитку та до ролі конкретної людини в 

суспільстві. У результаті поступово відбувається зміна інформаційних запитів 

користувачів, які висуваються до облікової системи як до одного з основних 

джерел інформування про стан і результати функціонування підприємств. 
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