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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ» 

 

 Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність з метою отримання 

прибутку. Фінансові результати характеризують прибутки та збитки 

підприємтсва, а для їх визначення зіставляють отримані доходи та понесен 

витрати. Достовірно оцінити їх можна лише за даними бухгалтерського обліку. 

Від достовірності та поноти інформації залежить якість прийнятих персоналом 

управлінських рішень. Проте, на даному етапі розвитку суспільства, традиційна 

система фінансової звітності не задовольняє вимоги та очукування сучасності. 

Користувачам потрібна загальна інформація про вплив рішень суб’єктів 

господарювання на можливості їх стійкового розвитку. Розкриття такої 

інформації здійснюється в новій звітності про стійкий розвиток, головною метою 

складання якої є підготовка та надання інформації, корисної зовнішнім 

користувачам для прийняття рішень в контексті стійкого розвитку.  

 Концепція сталого розвитку була розроблена в ряді документів Організації 

Об’єднаних Націй (ООН) для визначення розвитку, який передбачає інтеграцію 

трьох компонентів – економічного зростання, соціального розвитку та охорони 

навколишнього середовища – в якості взаємодоповнюючих елементів. 

Міжнародна комісія з інтегрованої звітності (International Integrated Reporting 

Committee – IIRC) випустила дискусійний документ «Towards Integrated 

Reporting – Communicating Value in the 21st Century».  

Дослідженням сутності поняття «інтегрована звітність» займаються досить 

велика кількість вчених та економістів [1-8]. Визначення поняття «інтегрована 

звітність», які надані науковцями наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. Визначення поняття «інтегрована звітність» у наукових джерелах 
№ Автор Визначення 

1 2 3 

1 Єршова Н. Інтегрований звіт – це дієвий інструмент налагодження діалогу і 

взаєморозуміння між компаніями і зовнішнім співтовариством, а 

також інструмент самовдосконалення компанії в частині системи 

управління та обліку [1, с. 457] 

2 Кундря-

Висоцька О. та 

Волкова О. 

Інтегрована звітність – це інструмент, призначений для об’єднання 

всіх аспектів господарської діяльності підприємства в один чіткий 

формат [2, с. 212] 

3 Легенчук С. Інтегрована звітність – це нова концепція бухгалтерської звітності [3, 

с. 88] 

4 Колос І. Інтегрована звітність дозволяє забезпечити ухвалення раціональних 

ощадливих рішень щляхом об’єднання найбільш важливої інформації 

з позиції широкого кола зацікавлених сторін [4, с. 16] 

 

 

 



Продовження таблиці 1 
5 Максімова В. 

та Кузіна Р. 

Інтегрована звітність – це зведення воєдино фінансової та 

нефінансової інформації, що відображає здатність організації 

створювати й підтримувати свою вартість у коротко-, середньо- та 

довгостроковому періоді [5, с. 243] 

6 Тимофеєва С. Інтегрований звіт – це комбінований річний звіт і нефінансовий звіт, 

підготовлений з урахуванням міжнародних рекомендацій у сфері 

сталого розвитку [6, с. 37] 

7 Морозова О. Інтегрована звітність розглядається як новий інструментарій подання 

результатів діяльності компанії і призначена для забезпечення 

розвитку і поширення принципів відповідального інвестування [7, с. 

36] 

8 Макаренко І. Інтегрована звітність - це комплексний звіт, який висвітлює діяльність 

компанії на принципах стійкого розвитку, що є загальноосвітньою 

тенденцією розвитку [8, с.65 ] 

В процесі проведеного дослідження виявлено, що в більшості поняття 

«інтегрована звітність» трактується як така, що об’єднує фінансові та 

нефінансові показники підприємства в єдиний формат. 

З огляду на це, інтегрована звітність – це звітність про фінансову та 

нефінансову діяльність підприємства, у якій викладено системну інформацію, 

яка надає можливість зовнішнім користувачам сформувати думку про результати 

та перспективи розвитку компанії. 
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