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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО 

СЕКТОРУ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД 

 

За сучасного економічного розвитку країни як для публічного, так і 

приватного сектору економіки є важливою інформація і фінансового, і 

нефінансового характеру, яка дозволяє приймати більш обґрунтовані управлінські 

рішення. Зокрема, висока якість звітів важлива для всіх типів установ та 

підприємств. У розвинутих країнах світу для суб’єктів державного сектору 

особливо важливим є оприлюднення у своїх звітах більш широкого спектру 

інформації саме нефінансового характеру, але суспільно важливого значення. 

Оприлюднення установами державного сектору більш широкої інформації 

сприятиме передусім прозорості діяльності такої установи, здійсненню контролю 

за прийняттям важливих бізнес-рішень щодо ефективності та цільового 

використання дорученого майна або наданих коштів, формуванню комплексної 

картини про досягнуті результати діяльності, потенціал та сталий розвиток 

установи. Крім того, інтегровані звіти надають заінтересованим користувачам 

ключову інформацію про ті аспекти діяльності, що не відображені у фінансових 

звітах, зокрема про нематеріальні активи або ресурси, які є основою формування 

здатності установи до збереження та створення суспільно корисних цінностей. 

Сучасні умови функціонування державного сектору України характеризується 

рядом проблемних питань, пов’язаних з формуванням та складанням звітності. 

Реалізація державної політики у сфері інтеграції у світову економіку вимагає 

адаптації національних вимог складання та подання звітності у державному секторі 

до міжнародних вимог та стандартів. 

На сьогодні недостатньо дослідженими є питання впровадження принципів 

формування інтегрованих звітів у діяльність установ державного сектору. Згідно 

Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування можна виділити наступні приклади 

інтегрованих звітів, які на даний момент складаються і подаються установами 

державного сектору: 

– Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) 

(додаток 5); 

– Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і 

міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3.м1) (додаток 6); 

– Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1) 

(додаток 8); 



– Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних 

фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації 

інвестиційних проектів (додаток 11); 

– Довідка про використання іноземних грантів (додаток 22) [2]; 

– Звітність про виконання кошторисів установ де6ржавного сектору. 

Зазначені форми звітів в рамках формування інтегрованої звітності 

установами державного сектору є основним інструментом управління 

ефективністю виконання бюджетів, а також відіграють важливу роль в управлінні 

соціально-економічним розвитком суспільства в цілому. 

Лукановською І.Р. виокремлено наступні етапи (послідовність) формування 

фінансової звітності бюджетних установ: 1) узагальнення облікових даних; 

2) закриття рахунків доходів і витрат; 3) закриття меморіальних ордерів за останній 

місяць звітного періоду (кварталу); 4) формування книги «Журнал-головна»; 

5) складання Звіту про фінансові результати (ф. № 2-дс); 6) складання Балансу (ф. 

№ 1-дс); 7) заключний [1, c. 211]. 

Такий перелік етапів формування показників звітності установ державного 

сектору відповідає загальним принципам бухгалтерського обліку та складання 

звітності, проте цілком не задовольнятиме персонал при формуванні показників та 

складанні інтегрованих звітів у державному секторі. З метою впровадження 

інтегрованої звітності у діяльності державного сектору необхідним є виокремлення 

заходів, які дадуть змогу у кінцевому підсумку сформувати звіти, що будуть мати 

на меті представлення інформації про соціально-екологічні аспекти діяльності 

установи. Одним із таких етапів варто виділити формування єдиної інформаційної 

бази та систематизація детальної інформації про соціальні, адміністративні та 

екологічні витрати установи. Це, в свою чергу, дасть можливість визначити 

основні соціально-екологічні аспекти діяльності установи та зосередити увагу на 

найбільш суспільно корисних діяннях з метою отримання найбільш оптимального 

соціального ефекту в рамках здійснення своєї основної діяльності, а також суттєво 

підвищить імідж установи у суспільстві. 
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