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Постановка проблеми у загальному виглядi та її зв’язок iз 
важливими науковими та практичними завданнями. Одним iз важливих 
напрямiв удосконалення облiкової системи в частинi пiдвищення її ролi в 
управлiннi пiдприємств протягом останнiх десятирiч вважається її розвиток 
на iнтеграцiйних засадах. Фактично iнтеграцiйнi процеси охоплюють всi 
функцiї управлiння, тобто доводиться говорити не лише про iнтеграцiю 
облiку як iнформацiйної системи, а й iнтеграцiю облiку iз плануванням, 
контролем, аналiзом. Все це стосується i iнтеграцiї на рiвнi формування 
звiтностi Отже, складання iнтегрованої звiтностi є дуже актуальним 
питанням сьогодення. 

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй, в яких започатковано 
розв'язання даної проблеми, i видiлення не вирiшених частин загальної 
проблеми.  

Проблеми визначення складу i змiсту принципiв облiку i звiтностi за 
нових умов змiни вимог до звiтностi розглянутi в роботах Шигун М.М. [1], 
Голова С.Ф. [2, с.5-10], Лоханової Н.О. [3] тощо. I слiд зазначити, що в 
дослiдженнях попередникiв вдалося отримати цiлий ряд важливих наукових 
результатiв, на пiдставi яких має здiйснюватися формування Iнтегрованої 
звiтностi.  

Однак слiд зазначити, що в даному випадку ряд аспектiв продовжують 
залишатися не дослiдженими та такими, що потребують додаткової уваги.  

Формулювання цiлей статтi (постановка завдання). Мета 
дослiдження полягає в тому, щоб розкрити слабкi мiсця традицiйної звiтностi 
i визначити мiсце нового формату Iнтегрованої звiтностi в системi 
управлiння пiдприємств. 

Виклад основного матерiалу дослiдження. 
Насамперед, звернемо увагу на те, якi саме чинники негативно 

впливають на сучасний стан корпоративної звiтностi в Росiї, Українi та рядi 
iнших країн свiту. До їх числа можна вiднести таке: 

1. Головним слабким мiсцем традицiйної звiтностi є те, що  



 48

вона розкриває лише певний набiр показникiв фiнансового характеру, якi 
сформованi на пiдставi iсторичної iнформацiї. У свою чергу це дозволяє 
оцiнити фактично досягнутий фiнансовий стан i результативнiсть роботи 
компанiї, але абсолютно не розкриває, по-перше, за рахунок чого досягнутi тi 
або iншi показники, по-друге, яким чином компанiя створює вартiсть, i, по-
третє, найголовнiше, якi перспективи роботи компанiї в майбутньому чи 
забезпечується її стiйкий розвиток? А цi питання мають важливе значення в 
ринковому середовищi, що iстотно ускладнюється, i в якому приходиться 
функцiонувати сучасному бiзнесу. Причому саме вiдповiдi на цi питання є 
такими, що хвилюють як iнститут власникiв i керiвникiв компанiї, так i 
державнi iнститути, iнститути громадськостi тощо, оскiльки лише за рахунок 
дотримання стiйкостi за всiма параметрами господарювання може бути 
забезпечена безперервнiсть дiяльностi. 

2. Нинi дiюча звiтнiсть компанiй представляє собою складний 
конгломерат розрiзнених звiтiв, що здаються рiзним органам, i часто мiстять 
показники, що, з одного боку, частково дублюють однi одних, тодi як з 
iншого боку, розкривають iнодi близькi за змiстом показники, визначенi за 
рiзними методиками. 

3. Iстотним недолiком наявної традицiйної звiтностi є те, що в нiй не 
забезпечується цiлiснiсть i взаємопов'язане подання даних. Хоча показники 
окремих форм у рядi випадкiв логiчно узгодженi, проте цiлiсну картину 
господарської дiяльностi i напрямiв її розвитку вони, на жаль, не дають.   

Точнiше кажучи, як правило, має мiсце, арифметична узгодженiсть 
окремих цифр, однак, вiдсутнє системне подання iнформацiї в цiлому, яке б 
надало комплексне уявлення про стан i результати господарської дiяльностi.  

Фактично, на жаль, можна констатувати, що iснує звiтнiсть заради 
звiтностi, а не за ради задоволення реальних iнформацiйних потреб 
користувачiв облiкової iнформацiї.  

4. Традицiйна фiнансова звiтнiсть орiєнтована головним чином на 
декiлька груп зовнiшнiх користувачiв - передусiм реальних iнвесторiв, а 
також фiнансово-кредитнi установи. Що ж до iнших осiб, то їхнi iнтереси за 
рахунок тiльки фiнансової iнформацiї, приведеної в традицiйнiй фiнансовiй 
звiтностi, задоволенi у меншiй мiрi.  
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У свою чергу розширення кола iнститутiв, яким здається фiнансова 
звiтнiсть, зокрема у виглядi податкових органiв, не лише не полiпшило 
ситуацiю, а навпаки, погiршило її, оскiльки збiльшило загрози щодо 
викривлення вiдповiдної iнформацiї [3, с.292-327]. 

Далi окреслимо основнi напрями вдосконалення системи 
корпоративної звiтностi, якi бачаться актуальними в сучасних умовах 
суттєвого ускладнення iнституцiональого середовища i швидких 
iнституцiональних змiн: 

1) На наш погляд, необхiдно змiстити акценти в основнiй цiльовiй 
установцi складання звiтностi. У практицi українських пiдприємств, як i 
пiдприємств iнших країн свiту, на жаль, основна цiльова установка при 
складаннi звiтностi бачиться в тому, щоб просто надати iнформацiю про 
дiяльнiсть пiдприємства вiдповiдно до вимог чинного законодавства, тобто 
фактичного iнституцiонального середовища.  

Тодi як дiйсна її мета повинна передбачати надання усiм зацiкавленим 
групам користувачiв iнформацiї, значимої для ухвалення рiшень.  

Особливо хотiлося б акцентувати увагу на поняттi "значимої", тобто 
релевантної  iнформацiї, а це передбачає додаткове розкриття питань 
стратегiчної спрямованостi. 

2) Потрiбна оптимiзацiя складу показникiв, приведених у звiтностi. 
Фактично має мiсце ситуацiя, при якiй обсяг вiдомостей, що 
представляються у звiтностi, значно зростає, тодi як сприйняття iнформацiї 
вiд цього не покращується.  

В якостi прикладу приведемо ситуацiю з розширенням змiсту Звiту про 
фiнансовi результати i трансформацiєю його у Звiт про сукупний дохiд, яке 
сьогоднi фактично вiдбулося на рiвнi МСФЗ [4] i яке планується на рiвнi 
нацiональних П(С)БО.  

З одного боку, доповнення показникiв Звiту про фiнансовi результати 
показниками iншого сукупного доходу, якi фактично стосуються ряду змiн у 
капiталi компанiї, є зрозумiлим кроком.  

Однак, з iншого боку, доповнення формату вiдповiдного звiту широким 
колом нових складових, зокрема таких компонентiв iншого сукупного доходу, 
як: змiни у надлишку переоцiнки основних засобiв i нематерiальних активiв; 
актуарнi прибутки та збитки за програмами з визначеними виплатами 
працiвникам; прибутки та збитки, що  
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виникають внаслiдок переведення фiнансової звiтностi закордонної 
господарської одиницi; прибутки та збитки вiд iнвестицiй в iнструменти 
власного капiталу, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням 
результату переоцiнки в iншому сукупному доходi; ефективна частка 
прибуткiв та збиткiв за iнструментами хеджування при хеджуваннi потокiв 
грошових коштiв; для окремих зобов'язань, призначених як такi, що 
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку, величина змiни справедливої вартостi, що 
вiдноситься до змiн кредитного ризику зобов'язання, якi у свою чергу мають 
мiсце на достатньо вузькому числi пiдприємств, на наш погляд, слiд 
здiйснювати дуже взважено.  

Необхiднiсть облiку принципу iстотностi при вдосконаленнi звiтностi є 
дуже важливим чинником, про доцiльнiсть дотримання якого не можна 
забувати.  

3) Дуже важливою також є взаємна ув'язка форм звiтностi i логiчне 
представлення показникiв з нацiленiстю на розкриття ключових чинникiв 
успiху компанiї, об'єктивне вiдображення основних проблемних зон з 
орiєнтацiєю на стратегiю розвитку фiрми.  

У даному випадку головною рисою Iнтегрованого звiту вбачається 
системнiсть, яка є багатогранним поняттям i в тому числi передбачає i 
пов’язанiсть, i логiчнiсть, i взаємопроникнення iнформацiї тощо. 

Слiд зазначити, що Iнтегрована звiтнiсть має переваги над звичайною 
корпоративною звiтнiстю. Так, за матерiалами МКIЗ [5] можна окреслити 
таке.  

Мiжнародний Комiтет з Iнтегрованої звiтностi видiлив 8 рiзниць мiж 
цими двома видами звiтностi.  

Iнтегрована звiтнiсть має суттєвi переваги порiвняно зi звичайною 
корпоративною звiтнiстю:  

- iнтегроване мислення на пiдставi системного бачення;  
- розкриття керiвництва всiма видами капiталу (виробничим, кадровим, 

iнтелектуальним, природним, соцiальним);  
- орiєнтацiя на минуле i майбутнє, стратегiчний взаємозв’язок;  
- розкриття короткострокових, середньострокових i довгострокових 

перспектив;  
- бiльша прозорiсть;  
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- висока, гнучка побудова, iз реагуванням на конкретнi обставини;  
- коротка, найбiльш суттєва стисла iнформацiя;  
- можливiсть застосування сучасних iнформацiйних технологiй;  
- спрямування на задоволення iнтересiв всiх зацiкавлених осiб-

стейкхолдерiв (внутрiшнiх i зовнiшнiх) в рiзноманiтнiй iнформацiї;  
- зменшення трансакцiйних витрат. 
Формування Iнтегрованої звiтностi є вiдповiддю на запит сучасного 

iнституцiонального середовища, а отже, важливо оцiнити, в якiй мiрi вона 
спрямована на задоволення iнтересiв окремих iнститутiв, зокрема власне 
пiдприємств, що формують звiтнiсть, та їх керiвникiв; iнституту iнвесторiв 
(реальних i потенцiйних власникiв); державних iнститутiв i iнших 
регуляторних органiв; iнших зацiкавлених сторiн (iнституту громадськостi, 
працiвникiв та iнших). 

Процес складання Iнтегрованої звiтностi як продукту цiлiсної облiкової 
системи стикається з цiлою низкою загальних проблем. Звернемо увагу лише 
на окремi з них, наприклад: 

1. Дуже важливо забезпечити суттєвiсть iнформацiї, що має 
розкриватися в Iнтегрованiй звiтностi. Сама по собi вимога забезпечення 
суттєвостi у даному випадку має бути розтлумачена з рiзних позицiй.  

Складнiсть у тому, що суттєвiсть з позицiї рiзних iнститутiв – це не 
одне й те ж саме, так вона дещо вiдрiзняється з позицiї зовнiшнiх iнвесторiв, 
самої компанiї, державних iнститутiв, iнших користувачiв. 

Отож, постає питання: якi саме показники i з якою мiрою суттєвостi 
мають бути розкритi у звiтностi, щоб задовольнити обгрунтованi вимоги 
рiзних зацiкавлених користувачiв? 

2. Також не менш важливим є аспект забезпечення балансу мiж 
розкриттям потрiбної, але не надмiрної iнформацiї, що може становити 
загрозу економiчно стiйкому розвитку пiдприємства. Питання забезпечення 
комерцiйної таємницi в нинi дiючих складних умовах конкурентної боротьби 
є дуже важливим, i тому, вводячи у звiтнiсть оцiнку ризикiв дiяльностi, 
освiтлення власної стратегiї тощо, слiд розумiти, що при розкриттi таких 
показникiв можуть бути збiльшенi загрози стiйкому розвитку компанiї в 
частинi використання цiєї iнформацiї з боку конкурентiв. 
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3. Сама iдея складання Iнтегрованого звiту виходить з тези 
максимального розкриття iнформацiї для забезпечення стiйкого розвитку, але 
постає логiчне питання – стiйкий розвиток вiдносно кого iз зацiкавлених осiб 
в даному випадку розглядається? Якщо мова про стiйкий розвиток людства 
чи суспiльства в цiлому, то це дiйсно зрозумiло, але навряд чи це є достатнiм. 
Бо якщо мова про суб’єкт господарської дiяльностi, то насамперед, 
пiдтримання саме його стiйкого розвитку слiд розглядати як головний iнтерес 
всiх зацiкавлених осiб, iнакше взагалi втрачається мета функцiонування 
компанiї. I необхiдно забезпечити такi умови, за яких стiйкий розвиток 
суб’єкта господарювання буде корелювати iз стiйким розвитком регiону, 
держави, суспiльства. Отже, має йти мова про постiйне пiдтримання балансу 
економiчних iнтересiв вiдносно забезпечення стiйкого розвитку i розкриття 
вiдповiдної iнформацiї. 

4. Дуже складним питанням при складаннi будь-якої звiтностi, в тому 
числi Iнтегрованої, є питання достовiрностi показникiв, що в нiй наводяться. 
Забезпечення достовiрностi фiнансової звiтностi само по собi забезпечується 
рiзними шляхами, серед яких документальне пiдтвердження всiх 
господарських операцiй, що вiдбулися, пiдтвердження фактичного стану 
активiв i зобов’язань шляхом iнвентаризацiї тощо. Однак залишається 
непростим питанням те, яким чином може бути забезпечено бiльш-менш 
достовiрне наведення у звiтностi прогнозної iнформацiї.   

У певнiй мiрi на допомогу у даному випадку може прийти досвiд 
застосування Мiжнародного стандарту аудиту 3400 «Перевiрка прогнозної 
фiнансової iнформацiї», в якому мiстяться конкретнi положення, якi можуть 
бути орiєнтиром для забезпечення достовiрностi наведених прогнозних даних. 
Так, для забезпечення достовiрностi прогнозної фiнансової iнформацiї 
необхiдно отримати достатнi вiдповiднi свiдчення вiдносно того, що: 

а) чи є обгрунтованим припущення управлiнського персоналу про 
найкращу оцiнку, на якiй грунтується прогнозна фiнансова iнформацiя, a в 
разi гiпотетичних припущень - чи вiдповiдають такi припущення 
призначенню iнформацiї; 

б) чи належно пiдготовлено прогнозну фiнансову iнформацiю на 
пiдставi припущень; 

в) чи належно подано прогнозну фiнансову iнформацiю та чи  
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адекватно розкрито всi суттєвi припущення (iз чiтким зазначенням того, чи є 
вони припущеннями найкращої оцiнки або гiпотетичними припущеннями); 

г)   чи пiдготовлено прогнозну фiнансову iнформацiю на такiй саме 
основi, що й фiнансову звiтнiсть за попереднi роки (використовуючи 
вiдповiднi принципи бухгалтерського облiку) [6]. 

Хоча, як бачимо, наведенi рекомендацiї стосуються прогнозної 
iнформацiї фiнансового характеру, однак вважаємо, що вiдповiднi положення 
можуть бути застосованi i до блоку нефiнансової iнформацiї, який має 
наводитися в Iнтегрованому звiтi, оскiльки вони є цiлком адекватними i 
такими, що максимально захищають iнтереси всiх основних груп 
користувачiв звiтностi.  

У цiлому хотiлося б зауважити, що хоча Iнтегрованi звiти є новим 
явищем для бiльшостi компанiй i їх складання пов’язане iз необхiднiстю 
пошуку нових пiдходiв як з боку пiдприємств, так i з боку аудиторiв, однак 
проблеми, що виникають, не є такими, що не можна подолати з урахуванням 
iснуючого досвiду.  

Однак для того, щоб така звiтнiсть стала реальнiстю для бiльшостi 
компанiй, слiд чiтко зрозумiти, що лише цiлiсна облiкова система у змозi її 
сформувати, а нiяк не вiдокремлений розвиток окремих її пiдсистем.   

Висновки. Отже, ми з'ясували основнi переваги i проблеми, що 
виникають на шляху складання Iнтегрованої звiтностi, i можемо зробити 
висновок, що саме Iнтегрована звiтнiсть стає одним iз найбiльш оптимальних 
форматiв побудови звiтностi у сучасних умовах господарювання i 
поглиблення євро iнтеграцiйних процесiв у всьому свiтi. Це пов'язано з тим, 
що Iнтегрована звiтнiсть розкриває стратегiчнi аспекти розвитку бiзнесу. А 
саме це становить основу iнтересiв бiльшостi користувачiв звiтностi. 

Iнтегрована звiтнiсь взмозi забезпечити задоволення рiзноманiтних 
потреб широкого кола користувачiв у релевантнiй iнформацiї, причому як 
зовнiшнiх, так i внутрiшнiх.   

Завдання побудови Iнтегрованої звiтностi в сучасних умовах 
необхiдностi пiдтримання стiйкого розвитку як окремих компанiй, так i в 
цiлому регiону, країни, свiту може бути вирiшено лише цiлiсною облiковою 
системою пiдприємства.  
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У межах такого пiдходу втрачають сенс вiдмiнностi мiж окремими 
облiковими пiдсистемами: фiнансовим облiком, управлiнським облiком тощо. 

Iнтегрована звiтнiсть розглянута як продукт цiлiсної облiкової системи 
i доведено, що проблеми її складання у сучасних умовах пов’язанi iз 
наступним: складнiстю забезпечення суттєвостi iнформацiї; необхiднiстю 
забезпечення балансу мiж розкриттям потрiбної, але не надмiрної iнформацiї; 
складнiстю забезпечення  вимог рiзних груп користувачiв, iнтереси яких 
часто є взаємопротилежними один одному, необхiднiстю дотримання 
балансу iнтересiв в частинi задоволення iнформацiйних потреб iз постiйною 
кореляцiєю, а чи сприяє розкриття будь-якої iнформацiї стiйкому розвитку i 
компанiї, i iнших зацiкавлених осiб тощо [3]. 

Перспективи подальших дослiджень пов'язанi з визначенням 
докладного перелiку показникiв для складання Iнтегрованої звiтностi i 
обргунтування її найбiльш доцiльної структури. 
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