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ПОНЯТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
В останні роки можна спостерігати поступове виникнення нової парадигми 

бухгалтерської звітності, що є реакцією облікової системи на неспроможність 
задовольнити зростаючі потреби користувачів релевантною інформацією для 
прийняття управлінських рішень. Це пов’язано як з поступовим впровадженням 
в практику звітування підприємств нових видів і форм звітів, їх об’єднанням в 
єдиний звіт, так і з виникненням міжнародних організацій, які забезпечують 
регулювання та методологічну підтримку такої звітності шляхом випуску 
стандартів, керівництв та методичних  рекомендацій  по  її  застосуванню  та 
принципів і форматів її складання [2]. 

Сучасний стан економічного середовища, зміна його під впливом безлічі 
різноманітних чинників призвели до зміни інформаційних потреб основних 
користувачів звітності, пошуку нових підходів до оцінки ефективності  
діяльності  підприємства.  

Сучасна звітність повинна бути дієвою, раціональною, економічною, 
повинна містити інформацію про систему ресурсів, що використовуються, а 
також бути орієнтованою на стратегію управління в коротко-, середньо- й 
довгостроковому періодах. Сучасні підприємства потребують еволюції в 
системі звітності,  спрощення  й  обміну  мега тенденціями без ускладнення та 
неадекватності вимог до поточної звітності. На даний час у звітах 
спостерігаються значні інформаційні прогалини [3].  

На сьогодні досить поширеним є поняття інтегрованої звітності. 
Вважається, що інтегрована звітність являє собою узагальнену інформаційну 
систему фінансового та не фінансового характеру. 

Значна кількість наукових праць протягом останніх десятиліть щодо  
інтегрованої звітності, яка на сучасному етапі розвитку економіки України та 
світу тільки впроваджується,  переконує  в  актуальності  згаданої теми. У своїх 
дослідженнях науковці визначають, що перехід від фінансової, бухгалтерської 
звітності до інтегрованої звітності є пріоритетним напрямом розвитку  
бухгалтерського обліку та звітності.  

Сучасні вимоги до корпоративної звітності істотно змінилися. 
Необхідність зміни в розумінні суті корпоративної звітності підприємств 
спричинено умовами діяльності сучасних підприємств, пов'язаних  з  
підвищеною  увагою суспільства  до  екологічних  і  соціальних проблем [3]. 

Нормативне закріплення концепції інтегрованої звітності в обліковому 
середовищі відбулося з виникненням ряду міжнародних організацій, які 
зайнялися її розвитком та просуванням на ринки капіталу, а також із виходом 
методичних рекомендацій інших організацій, що займалися розробкою не 



фінансових звітів, однак переорієнтували свої підходи на інтегровану звітність  
або адаптували свої моделі шляхом уможливлення складання на їх основі 
інтегрованих звітів. Так у 2010 р. було створено «Міжнародний комітет з 
інтегрованої звітності» (IIRC), у 2011 р. – «Раду з розробки облікових 
стандартів зі стійкого розвитку» (SASB), у 2013 р. представники організації 
«Глобальної ініціативи звітності» (GRI) опублікували документ «G4 
Guideliness», в якому зазначені рекомендації про порядок подання інформації 
про стійкий розвиток у звітах різних форматів, зокрема, в інтегрованих 
звітах[1]. 

Появу нової парадигми бухгалтерської звітності фактично  можна визнати 
закономірним процесом, оскільки зміни, що відбулись протягом останніх років 
в інституційному середовищі бухгалтерського обліку, повинні бути обов’язково 
враховані шляхом удосконалення облікового методологічного апарату. Перехід 
від однією парадигми до іншої характеризується наявністю глибоких 
структурних зрушень в існуючій концепції бухгалтерської звітності, що значно 
змінює розуміння її сутності та зумовлює необхідність розробки нових моделей 
прийняття рішень користувачами на її основі(на основі фінансових та не 
фінансових показників) [2]. 

Слід зазначити, що основною метою формування інтегральної звітності є 
створення та використання загальної концепції корпоративної звітності, що 
розкриває інформацію комплексного характеру про діяльність підприємства. 

Отже, впровадження інтегрованої звітності у практику вітчизняних 
підприємств забезпечить адекватну оцінку ефективності діяльності останніх у 
довгостроковій перспективі, підвищить їх прозорість та поєднає всю істотну 
фінансову й не фінансову 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 
сільськогосподарських підприємств при оптимальному використанні 
фінансового, виробничого, людського, інтелектуального природного та 
соціального капіталу [3]. 

Проведене дослідження підтверджує потребу в подальших постійних 
дискусах на обрану тему. 
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