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Міжнародна рада з інтегрованої звітності підготувала щорічний звіт, у якому 

зазначила, що в сфері інтегрованої звітності відбувся прорив. Такий формат 

звітування отримав широку підтримку як державних, так і приватних підприємств і 

організацій. У звіті також відзначається, що невдовзі інтегрована звітність буде 

впроваджена в усіх країнах, оскільки є «надзвичайно зручною та інформативною» 

[1]. Одна із вимог до інтегрованої звітності є достовірність та надійність 

інформації, що у ній відображена, а змістове наповнення та відмінності від 

фінансової та інших форм звітності впливають на специфіку методів та процедур 

аудиту відображеної інформації в інтегрованій звітності. На сьогодні для практики 

у застосуванні інтегрованої звітності в Україні актуальним є обізнаність у 

напрямах наукових досліджень  процесу аудиту інтегрованої звітності закордоном.  

Одним із напрямків наукових пошуків є дослідження ролі та функцій 

внутрішнього аудиторського комету, як одного із суб’єктів забезпечення 

гарантування якості інтегрованої звітності. Зокрема, окремі автори за кордоном 

досліджують роль загальної ефективності, а також конкретних аспектів 

функціонування аудиторського комітету компанії у практиці формування 

інтегрованої звітності. На підставі досліджень було встановлено, що загальна 

ефективність функціонування аудиторського комітету має значний позитивний 

зв’язок із масштабом та якістю інтегрованої звітності. Належно сформовані 

повноваження аудиторського комітету, які відповідають реалізації на практиці, 

мають значний позитивний вплив на практику інтегрованої звітності. 

Дослідження напрацювань науковців за кордоном дозволяє  констатувати про 

ділове співтовариство про потенційну значимість механізмів надання внутрішньої 

впевненості достовірності інтегрованої звітності, таких як функціонування 

аудиторського комітету в новій практиці інтегрованої звітності. З огляду на 

практичні виклики, пов'язані з незалежними положеннями щодо зовнішньої 

впевненості, результати досліджень закордонних науковців свідчать про те, що 

внутрішні механізми надання впевненості, такі як функція ревізійного комітету 

(аудиторського комітету/відділу) в компанії можуть бути економічно ефективними 

альтернативними механізмами надання впевненості у підвищенні достовірності та 

надійності нефінансової звітності. Отже, з точки зору перспектив подальших 

досліджень важливо усвідомлювати розширення ролі та обов'язків аудиторських 

комітетів, проводили поглиблене розслідування щодо того, як повноваження та 



функції аудиторського комітету компанії відповідають  сучасним вимогам  та 

викликам у формуванні фінансової звітності.  

Окремий напрям досліджень, які можна виокремити, це якість підготовки 

інтегрованої звітності, яка на думку дослідників зростає. Отримані результати 

досліджень також виявляють значні покращення в змісті формування окремих 

сегментів інтегрованої звітності, таких як процес визначення суттєвості інформації, 

надійність та повнота інтегрованих звітів. Однак, незважаючи на зростаючу 

тенденцію та свідчення як формальної, так і змістовної практики інтегрованої 

звітності, окремі закордонні науковці роблять висновок, що нинішня практика 

формування інтегрованої звітності має багато в чому формальний характер, 

створений для набуття організаційної легітимності [2]. 

Певна група науковців вважає, що необхідно перейти від аспектів «що» і 

«чому» у змістовому наповненні інтегрованої звітності, до того «як», отже 

інтегрована звітність повинна не лише інформувати, а працювати на компанію [3]. 

Отже, потрібно підсилити співпрацю науковців та практиків - науковці повинні 

співпрацювати з компаніями, щоб допомогти фірмам впровадити інтегроване 

мислення та обґрунтовану практику звітування.  

Важливим є максимальне поширення значимості інтегрованої звітності, у тому 

числи в освітньому процесі, як здобувачів відповідної професійної освіти, так і 

професіоналів в рамках підвищення професійних знань.  
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