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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ІНТЕГРОВАНОЇ 

ЗВІТНОСТІ 
 

Глобальні виклики у вигляді світової фінансової кризи і 
зростаючоїгеополітичної напруженості вказують на затребуваність в чіткій та 
повній інформації про діяльність суб’єктів господарювання. Бухгалтерська 
(фінансова) звітність дозволяє зовнішнім і внутрішнімкористувачам отримувати 
інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємств на підставі 
фінансових показників, відображениху всіх формах звітності. Фінансова звітність, 
в свою чергу, не здатна в повній мірі бути джерелом комплексної оцінки діяльності 
організації, а при прийнятті керівниками підприємств управлінських рішень 
важливо оперувати інформацією, яка характеризує всі аспекти діяльності суб’єкта 
господарювання. Така ситуація послужила основною причиною появи нового 
інноваційного підходу до складання звітності – використання інтегрованого звіту, 
що містить як фінансові, так і не фінансові показники діяльності компанії і 
дозволяє пов'язати стратегічні аспекти з вирішенням економічних, екологічних та 
соціальних питань, і при цьому відповідає вимогам законодавства. 

Важливим аспектом упровадження інтегрованої звітності в діяльність 
господарюючих суб’єктів є висока довіра до цієї нової концепції звітування з боку 
різноманітних стейкхолдерів. Підвищення рівня  адекватності  формату такої 
звітності  умовам  ведення  бізнесу  є верифікація його даних у процесі 
внутрішнього та зовнішнього контролю. 

Незважаючи на новизну поняття «інтегрована звітність», питанням сутності та 
організації підготовки такої звітності присвячені праці багатьох вітчизняних 
науковців: О.Гриценко, Ю.Домашенко, Т.Єфименко, О.Коваленко, М. Корягіна, 
Р.Костирко, С.Легенчук, Н.Лоханова, І. Макаренко, О.Осадчої, Ф. Сафанової, І. 
Шевченко та інших. Питання аудиту інтегрованої звітності досліджували: К. 
Безверхий, Ю.Кузьмінський, С. Науменко, К. Мартін та інші. Незважаючи на 
суттєві наукові напрацювання питання внутрішньогосподарського контролю 
інтегрованої звітності залишаються не в повній мірі дослідженими і нині. 

Вихід багатьох українських підприємств на міжнародні ринки все більшою 
мірою сприяють становленню обліково-звітної інформації як інструменту для 
прийняття рішень власниками організації, і як основи аналізу зовнішніми 
користувачами, зокрема інвесторами. Звідси, особливого значення набуває 
достовірність наданої в інтегрованій звітності інформації. 

В якості підвищеннядовіри до звітноїінформації використовують різноманітні 
підходи, включаючи функції внутрішньогосподарського контролю, основним 
елементом якого є безпосередньо середовище контролю, у межах якого 
визначаються організаційні питання його побудови. В ході здійснення 
внутрішньогосподарського контрою інтегрованої звітності застосовують 
максимальний обсяг вибірки, який дозволяє сформувати інформацію про 
достовірність даних відображених в звітності. 



З метою візуалізації взаємозв’язку і взаємообумовленості 
внутрішньогосподарського контролю з інформаційним наповненням елементів 
змісту інтегрованого звіту пропонуємо схему інформаційного забезпечення 
внутрішньогосподарського контролю інтегрованої звітності (рис.1). Схема 
дозволяє отримати цілісне уявлення про елементи, що входять до системи 
інтегрованої звітності. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського контролю 
інтегрованої звітності 

 На закінчення важливо відзначити, що наразі актуальним єробота над 
підходами в частині підвищення цінності внутрішньогосподарського контролю  

за допомогою дослідження іншоїінформації, а також розробка інноваційних 
контрольних процедур при перевірці інтегрованої звітності,з метою підвищення 
якості внутрішньогосподарського контролю. 
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