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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Складання інтегрованої звітності, визначається як процесподання 

підприємством відомостей, що обумовлюються формуванням періодичного 

інтегрованого звіту про створення цінності впродовж відповідного періоду. 

Вітчизняні підприємства розпочали формування інтегрованої звітності і 

одразу стикнулися з проблемою, яка полягає у тому, що чинна система звітності 

не завжди забезпечена внутрішніми взаємозв’язками і тим самим вимагає від 

інвесторів та управлінського персоналу підприємства додаткових зусиль щодо 

пошуку потрібної інформації в напрямі сталого розвитку,що відповідно збільшує 

витрати. 

У випадку прийняття керівництвом підприємства управлінських рішень, 

дуже важливо володіти такою інформацією, яка б характеризувала різніаспекти 

його діяльності.Саме така звітність поєднує фінансові та не фінансові показники і 

надає повну інформацію щодо діяльності суб’єкта господарювання.   

Інтегрована (корпоративна) звітність – гармонізація фінансової та 

нефінансової звітності, де узагальнено інформацію про фінансовий стан та 

результати фінансово-господарської, соціальної та екологічної діяльності 

підприємств, що дає можливість оцінити ефективність прийнятих управлінських 

рішень та визначити стратегічні аспекти розвитку. Основною метою інтегрованої 

звітності є надання достовірної інформації про всесторонню діяльність 

підприємства відповідно до стратегічних завдань та моделей управління [1].  

Інтегрована звітність підприємств складається з трьох основних видів 

звітності: екологічної, соціальної та звітності щодо корпоративного управління. 

Окрім того, інтегрована звітність надає чітке розуміння, наскільки  підприємство 

є стійким і як відбувається створення його вартості, оскільки містить прогнози 

щодо різних періодів його діяльності. 

Указані форми звітів характеризуються, в першу чергу, спільною метою, 

яка полягає у наданні інформації про результати діяльності підприємства за 

різними сферами. А по-друге, наявністю, переважноне фінансової інформації, 

тобто, даних про якісні та кількісні аспекти соціально-економічної діяльності 

тощо. 

За рівнем інтеграції можна виокремити два підходи до формування 

нефінансових звітів: 

- у вигляді окремого документа, що описує діяльність підприємства в 

соціальній та екологічній сферах; 

- у вигляді тематичного розділу річної звітності підприємства. 

Інтегрована звітністьзабезпечує впевненістю інвесторів, що перед ними 

підприємство, яке заслуговує на довіру, орієнтоване на перспективне зростання та 



ретельно оцінює свою діяльність, є відповідальним в усіх сферах, а не лише 

прагне досягнення короткострокового успіху. 

Необхідною умовою формування сучасного механізму управління і 

підвищення його ефективності є розвиток концепції соціальної відповідальності 

бізнесу, складовою якої є розроблення та складання соціального звіту. 

Соціальна звітність являє собою абсолютно добровільне подання 

інформації про соціальну, економічну та екологічну результативність 

підприємства, яка стандартизує цю інформацію відповідно до однієї з систем 

показників результативності та надає її в публічному доступі всім зацікавленим 

представникам. 

При формуванні соціальних звітів використовуються відповідні  показники, 

принципи і правила, які визначені міжнародними стандартами складання звітів та 

являють собою методологіюїх впровадження в практику прийняття управлінських 

рішень. Основною їх метою є підвищення якості інформаційного супроводу 

діяльності підприємства та ефективності управління і, як наслідок, покращення 

показників діяльності.  

Гармонізація екологічної, економічної та соціальної політики розглядається 

сьогодні як стратегічний пріоритет усе більшим колом промислових підприємств. 

Серед головних чинників соціалізації та екологізації діяльності підприємств слід 

виділити необхідність виконання державних законодавчих норм, постійне 

посилення яких вимагає швидкого прийняття заходів, а також застосування 

державою інших інструментів природоохоронної політики, що стимулюватимуть 

підприємства до зниження витрат[2].  

Інтегрована звітність забезпечить сталий розвиток і функціонування 

підприємства при одночасному використанні фінансового, виробничого, 

людського, інтелектуального природного та соціального капіталу. 

Таким чином, запровадження інтегрованої звітності у практичну діяльність 

вітчизняних підприємств надасть можливість більш правильно оцінювати  

ефективність їх діяльності у довгостроковій перспективі. А головне, це 

забезпечить прозорість діяльності та поєднає всю суттєву фінансову і не 

фінансову інформацію за короткий період часу та представить її у зручній та 

зрозумілій для користувача формі.  
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