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РОЛЬ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В ОЦІНЦІ КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасній моделі корпоративної звітності не приділяється відповідна увага 

відображенню таких чинників, як ризик, стратегія, екологія, розвиток, стійкість 

бізнесу тощо. Подання звітності нині розглядається як процес номінального 

дотримання правил законодавства. Не висвітлюються наявні взаємозв’язки між 

фінансовими і нефінансовими показниками, стратегією, ризиком та корпоративним 

управлінням. Саме формування інтегрованої моделі звітності надасть змогу 

одержати повну інформацію стосовно діяльності підприємств, дозволить позбутися 

недоліків інформаційного забезпечення системи управління та більш детально 

відобразить фінансові ризики та можливості суб’єктів господарювання. 

Ми підтримуємо думку науковців, які вважають, що основними перевагами 

застосування інтегрованої звітності є: 

  поліпшення відносин з інвесторами та іншими заінтересованими особами; 

  збільшення прозорості та достовірності наданої інформації; 

  контроль і управління ризиками організації, ефективністю використання 

ресурсів; 

  короткий і інтегрований формат наданої інформації в єдиному звіті [1, с. 53-

54]. 

Публікуючи інтегровані звіти, підприємство збільшує довіру та впевненість 

своїх стейкхолдерів, а також законність власних операцій. Це може підвищувати 

можливості підприємства та поліпшувати його систему ризик-менеджменту. 

Публікуючи інтегровані звіти, підприємство оцінює свою етику, фундаментальну 

вартість, рівень управління та зовнішні покращання і впевненість, в яких 

зацікавлені стейкхолдери. Інтегровані звіти можуть видаватись як для внутрішніх 

користувачів, а також можуть бути оприлюдненні для всіх зацікавлених осіб, які 

потребують подібної інформації для прийняття рішень. 

Головна передмова будови концепції інтегрованої звітності є те, що її 

розроблювачі вважають стійкий розвиток суспільства єдиним шляхом, що 

забезпечує задоволення потреб поколінь, дотримуватись якого слід усім 

підприємствам, щоб забезпечити генерування вартості для акціонерів та інших 

зацікавлених суб'єктів у поточній та стратегічній перспективах. Як наслідок цього 

виникає значна кількість відмінностей між інтегрованою звітністю та іншими 

видами звітності, що складає підприємство. 

Вважаємо, що суттєвою особливістю інтегрованої звітності є представлення в 

ній інформації дещо іншої структури капіталу підприємства, ніж це визначено в 

фінансовій звітності. Зокрема, в Міжнародному стандарті  інтегрованої звітності 

виділяються наступні види капіталу, в розрізі яких надається інформація про 

використання загального капіталу підприємства і впливу на нього стратегії 

підприємства: фінансовий, промисловий, інтелектуальний, людський, соціальний, 

природний [2].  



Відповідно до такого підходу ефективність діяльності підприємства 

визначається не лише на основі ефективності використання фінансового капіталу, а 

й інших видів капіталу. Як наслідок виникає необхідність проведення 

рекласифікації об'єктів в системі обліку та внесення змін до складу критеріїв 

визнання активів, оскільки окремі види капіталу сьогодні або взагалі не 

відображаються в чинній системі бухгалтерського обліку або обліковуються у 

складі витрат періоду. 

Також слід враховувати, що перелік складових капіталу, запропонований в 

стандарті, в майбутньому може бути змінений та розширений. Зокрема, 

Європейська комісія пропонує, щоб компанії, як мінімум, розкривали інформацію 

про наступні об'єкти і процеси: вплив на навколишнє середовище; соціальне 

значення та значення для працівників; виконання людських прав; антикорупційні 

заходи та хабарництво, тощо. Внесення таких змін висуває нові вимоги до 

удосконалення облікової системи, як основного інформаційного джерела для 

прийняття інвестиційних рішень. 

Таким чином, запровадження інтегрованої звітності у практику вітчизняних 

підприємств забезпечить об’єктивну оцінку ефективності їх діяльності, підвищить 

прозорість роботи та поєднає всю істотну фінансову й нефінансову інформацію в 

короткій, зрозумілій і зручній  для користувача формі. Інтегрована звітність є лише 

одним з інструментів відходу від домінуючої позиції фінансових показників як 

основного індикатора  результатів  діяльності  організації, а також загальної 

націленості на фінансову складову діяльності підприємства, направлення інтересів 

на соціальну й екологічну сторону. Інтегрована звітність забезпечить сталий 

розвиток і функціонування сучасних підприємств при оптимальному використанні 

фінансового, виробничого, людського, інтелектуального природного та 

соціального капіталу. Підготовка  такої звітності  сприятиме  уніфікації процесу її 

складання, вплине на зниження рівня інформаційних ризиків, змістить акцент  

показників  оцінки  результатів роботи з короткострокових  на  довгострокові,  

підвищить якість та цінність необхідної інформації для прийняття управлінських 

рішень. 
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