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РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ 

ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Анотація. У статті проведений аналіз підходів до визначення поняття «інтегрована звітність». На 

основі статистичних даних досліджено ключові тенденції, пов'язані з розвитком нефінансової звітності. Визначено 

основні проблеми, з якими стикаються компанії при підготовці інтегрованої звітності. Запропонована 

концептуальна модель інтегрованої звітності, яка базується на єдності методологічних підходів до 

формування інтегрованої звітності: цільового, змістовного, процесуального і результативного. Обґрунтовані 

додаткові принципи формування інтегрованої звітності, серед яких синергізм, системність, постійне 

покращення, збалансованість. Визначені етапи формування інтегрованої звітності: методичний, 

організаційний, технічний. Запропоновані критерії результативності інтегрованої звітності. 
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Постановка проблеми. Ускладнення інституціонального середовища, в 

якому функціонують суб’єкти господарювання усього світу, в тому числі 

України, обумовлює нові вимоги перед системою звітності, яка має 

задовольнити широке коло інтересів зацікавлених сторін і тим самим сприяти 

зростанню вартості компаній, зниженню ризиків при інвестуванні та 

підвищенню суспільної довіри до їх діяльності. Ці питання безпосередньо 

пов'язані з питаннями розвитку цілісності системи обліку, з одного боку, і з 

питаннями побудови звітності на інтеграційних засадах, з іншого. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам формування 

інтегрованої звітності суб’єктів господарювання та окремим її складовим 

присвячені праці вітчизняних і зарубіжних дослідників: Т.В. Давидюк 

(соціальна звітність в управлінні людським капіталом) [1], Р.О. Костирко 

(принципи складання інтегрованої звітності) [2], О.А. Лаговська (особливості 

застосування інтегрованої звітності) [3, с. 33-36], І.Н. Ложніков (вимоги до 

змісту та обсягу інтегрованої звітності) [4], Н.О. Лоханова (концептуальні 

засади інтегрованої звітності) [5], С. Адамс (проблеми співвідношення 

інтегрованої та інших видів звітності) [6], Р. Екклз (формування інтегрованої 
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звітності в окремих сферах діяльності) [7], Т. Лессидренска (складання 

інтегрованої звітності для цілей управління компанією) [8], Т.В. Шимоханська 

(концептуально-інституційна модель обліково-аналітичного забезпечення 

управління сталим розвитком підприємства) [9], Ф.Ю. Сафанова (методика 

формування інтегрованого звіту) [10], С.А. Кузнецова (синергетичний підхід до 

інтегрованої управлінської звітності) [11], В.А. Мелихов (підготовка інтегрованої 

звітності в окремих сферах діяльності) [12] та ін.  

За результатами досліджень різних міжнародних організацій (IIRC, GRI, 

KPMG, PWC) звіти, які формувалися багатьма компаніями не задовольняли 

інтереси всіх зацікавлених сторін, кількість яких з кожним роком 

збільшувалася, і не давали відповіді на всі виникаючі у цих сторін питання [13-

16]. Вирішенням цієї проблеми стало формування нефінансової звітності, яка, в 

свою чергу, призвела до зародження поняття «інтегрований звіт». Зарубіжними 

професійними організаціями, аудиторськими компаніями та вченими запропоновано 

більше 10 нових моделей звітності («Звіт Дженкінса», «Звіт компанії майбутнього», 

«Річний звіт ХХІ століття», «Досконала звітність», «Звітність про вартість», 

«Звітність про стійкий розвиток», «Звітність Бруклінської установи», «Динаміка 

вартості», «Інтегрована звітність»), орієнтованих на підвищення рівня прозорості 

бізнес-одиниці шляхом розкриття не тільки фінансової, але й широкого спектру 

нефінансової інформації [13-16]. В той же час така звітність спрямована на 

демонстрацію зв'язків між стратегією компанії, фінансовими діями і соціальним, 

економічним і природним оточенням, в якому вона діє. Посилюючи ці зв'язки, 

звітність може допомогти бізнесу приймати більш стійкі рішення, а інвесторам 

і зацікавленим сторонам краще зрозуміти діяльність компанії. В силу того, що 

інтегрована звітність являє собою новий вектор розвитку складання фінансової 

звітності, практичний механізм її побудови розроблений не в повній мірі. Тому, 

потребує поглиблення та розвинення теоретико-методологічні підходи до 

формування інтегрованої звітності.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є розвинення концептуальних 

положень формування інтегрованої звітності. Для вирішення мети, 



сформульовані наступні завдання: дослідження підходів до визначення поняття 

«інтегрована звітність», та еволюції форм нефінансової звітності, 

удосконалення методології формування інтегрованої звітності, визначення 

значення інтегрованої звітності для інформаційного забезпечення користувачів. 

Опис основного матеріалу дослідження. Парадигмальний генезис 

бухгалтерської звітності дозволяє констатувати, що сьогодні формується її нова 

парадигма, одним із визначальних елементів якої є інтегрована звітність. Так, у 

власних дослідженнях С. Адамс та Р. Сімнетт, відмічають, що «…інтегрована 

звітність є новою парадигмою звітності, яка є цілісною, стратегічною, адаптивною, 

суттєвою і актуальною до різних часових вимірів» [6, с. 292]. З точки зору 

американського вченого Р.Р. Екклза «інтегрований звіт - це єдиний документ, 

який містить в собі фінансову та нефінансову інформацію про діяльність 

організації» [7, с. 292]. На думку представника Global Reporting Initiative (GRI), 

керівника програми з ділової етики GlobEthics.net Т. Лессидренска, 

«інтегрований звіт - це, насамперед, стратегічний аналіз, тобто практично 

управлінська звітність, платформа для управління компанією» [8, с. 98]. У свою 

чергу Х. Драгер, менеджер із зовнішніх відносин IIRC, зазначає, що 

«інтегрований звіт – це такий звіт, який розповідає про стратегічні напрямки 

розвитку компанії і про те, як вона працює з ресурсами» [17, с. 54]. Комітет з 

Міжнародної інтегрованої звітності (International Integrated Reporting Committee, 

IIRC) оголосив своєю метою створення моделі, «що об'єднує і взаємопов’язує  два 

види звітності, фінансову і нефінансову, в одну інтегровану бізнес-звітність. Така 

модель не означає механічного об'єднання двох звітів, а є результатом більш 

складного процесу, який виявляє взаємозв'язок між двома «пакетами» інформації; 

забезпечує необхідний для розуміння, але не зайвий рівень дублювання і крос-

посилань і гарантує стратегічний фокус» [16].  

Так, інформаційна відкритість вже стає вимогою часу і вимоги до 

прозорості компаній продовжують наростати та все частіше набувають 

формалізовану форму (у вигляді нових законодавчих вимог або громадських 

ініціатив). При цьому західні аналітики вважають, що минулі роки були 



надзвичайно успішними для нефінансової звітності як явища суспільного життя 

[6, 7, 14]. Перш за все, сьогодні можна констатувати, що на порядку денному 

вже не стоїть питання про те, чи потрібна в принципі нефінансова звітність: все 

більша кількість компаній з різних країн публікує нефінансові звіти. Звернемось 

до статистичних даних. Еволюція нефінансової звітності представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Еволюція нефінансової звітності 

 (Джерело даних CorporateRegister [18]) 

 

Як можна побачити, якщо у 1992 році майже 80% компаній, які складали 

нефінансву звітність складали звітність з середовища (Environment), вже у 2002 

році відсоток такої форми нефінансової звітності складав 48%, у 2012 році 

майже 5%. Натомість корпоративна звітність та звітність у галузі сталого 

розвитку у 2012 році складає відповідно 36% та 35%. За даними [14, 15] 

більшість зарубіжних експертів та представників компаній, що випускають 

звіти, впевнені, що нефінансова звітність взаємопов'язана з підвищенням якості 

стратегічного управління компанією з урахуванням завдань соціальної 

відповідальності або сталого розвитку. При цьому, відповідно до одного з 

досліджень [16, 19], майже третина великих компаній ринків, що розвиваються 

при підготовці фінансових звітів використовують систему звітності 

«Глобальної ініціативи зі звітності (GRI)», тобто вважають за доцільне 



аналізувати свою діяльність комплексно: з позицій економічної, екологічної та 

соціальної результативності. Не залишився осторонь і Тихоокеанський регіон. 

У країнах, що входять в Асоціацію південноазіатських країн (ACEAN), згідно з 

дослідженням ACCA [15, 19, 20], значна кількість компаній включені в процес 

нефінансової звітності, лідером якого є Малайзія. Серед українських компаній 

інтегровану звітність складають Астарта, Воля, Галнафтогаз, ДТЕК, Київстар, 

Метінвест, Оболонь, СКМ та ін. [21]. 

Зарубіжні експерти проводять дослідження, пов’язані з виявленням 

проблем, що виникають при підготовці інтегрованої звітності [22]. Проблеми, 

пов’язані з пошуком балансу між необхідністю дотримання вимог прозорості та 

ризикам, пов’язаним з розкриттям інформації вказують 18% респондентів. На 

проблеми відсутності підтримки з боку вищого керівництва та Ради директорів 

та приведення процесів підготовки звітності у відповідність з процесами 

підготовки фінансової звітності вказали по 15% респондентів (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Проблеми, з якими стикаються компанії при підготовці інтегрованої 

звітності (Джерело даних: Дослідження EY «Шість тенденцій в галузі сталого розвитку 

компаній» [22]) 

 

Ідея інтегрованої звітності – встановити видимий взаємозв'язок між 

результатами діяльності компаній і її численними наслідками, щоб розуміти, 



ціною яких втрат і витрат досягається економічне благополуччя або 

неблагополуччя окремо взятої компанії. За її допомогою компанія може 

виявити ступінь використання та залежності від різноманітних ресурсів, 

взаємозв'язок або «комбінацю» капіталу (фінансового, виробничого, 

інтелектуального, природного і соціального), а також визначити можливість 

доступу і впливу на них.  

Під концепцією інтегрованої звітності пропонуємо розуміти сукупність 

поглядів на процес формування та подання обліково-аналітичної інформації з 

метою комплексного інформаційного забезпечення зовнішніх та внутрішніх 

користувачів у процесі управління компанією. Методологічною основою 

формування інтегрованої звітності виступає системний підхід, за яким 

інтегрована звітність розглядається як система: цілісний комплекс 

взаємопов'язаних елементів (І.В. Блауберг, В.Н. Садовський, Е.Г. Юдін); 

сукупність взаємодіючих об'єктів (Л. фон Берталанфі); сукупність відносин (А.Д. 

Хол, Р.І. Фейджин) [23]. 

Інституційне оформлення концепції інтегральної звітності полягає у 

взаємодії із зацікавленими сторонами: топ-менеджментом, Радою директорів, 

інвесторами,  професійними організаціями, тощо. Концептуальна модель 

інтегрованої звітності охоплює: мету, завдання, базові і  додаткові принципи та 

основні етапи формування, структуру  звітності і критерії результативності (рис. 3). 

Представлена концептуальна модель інтегрованої звітності базується на єдності 

методологічних підходів до формування інтегрованої звітності: цільового, 

змістовного, процесуального і результативного. Мета та основні завдання 

формування інтегрованої звітності пов’язані з принципами. Підхід, заснований 

на застосуванні принципів у підготовці формування інтегрованої звітності, 

призначений для досягнення належного балансу між гнучкістю і вимогами з 

урахуванням різноманіття обставин, в яких діють різні компанії. Цей підхід 

також забезпечує порівнянність між компаніями і задоволення відповідних 

інформаційних потреб. 



 
 

Рисунок 3. Концептуальна модель інтегрованої звітності (авторська розробка) 
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 задоволення інформаційних потреб інвесторів,завдяки інформації про 

наслідки прийняття рішень в довгостроковій перспективі 

створення умов для зв'язаного та ефективного підходу до 

корпоративної звітності, яка розкривала б повний спектр чинників, що 

роблять істотний вплив на здатність організації створювати цінність 

протягом часу і поєднувала б у собі інші напрями звітності 

розвиток безперервної взаємодії між факторами ESG (environmental, 

social and governance) і фінансовими показниками при прийнятті 

рішень, що впливають на довгострокові результати діяльності бізнесу, 

зробивши зрозумілим і прозорим зв'язок між стійкістю бізнесу 

(sustainability) та його економічної цінністю (economic value) 

посилення підзвітності щодо широкої бази капіталів (фінансового, 

промислового, інтелектуального, соціального і природного) і 

поліпшення розуміння взаємозалежності між ними 

підтримка інтегрованого мислення при прийнятті рішень, 
зосереджених на створенні цінності компанії в довгостроковому 

періоді 

створенні інноваційних елементів забезпечення формату звітності за 

ESG-факторами для систематичного включення в процес при 

прийнятті довгострокових управлінських  рішень 

Базові 

принципи  

стратегічний фокус і орієнтація на майбутнє; зв'язність інформації; 

взаємодія із зацікавленими сторонами; суттєвість; стислість; 

достовірність; повнота; сталість; порівнянність 

Додаткові 

принципи  синергізм 

Етапи формування інтегрованої звітності 

системність постійне покращення 

методичний 

 
організаційний 

 
технічний 

 

Структура інтегрованої звітності 

Огляд організації і зовнішнє середовище. Управління. Бізнес-модель. Ризики і 

можливості. Стратегія і розподіл ресурсів. Результати діяльності. Перспективи на 

майбутнє. Рекомендації по підготовці та презентації звіту 

Критерії результативності інтегрованої звітності 

Мотиваційно-цінносний Науково-змістовний Оціночно-результативний 

збалансованість 



Базові принципи підготовки інтегрованого звіту визначені IIRC у 

документі «Інтегрована звітність — цінності взаємодії в XXI столітті» 

(Discussion Paper «Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 

21st Century»): стратегічний фокус і орієнтація на майбутнє, зв'язність 

інформації, взаємодія із зацікавленими сторонами, суттєвість, стислість, 

достовірність і повнота, сталість і порівнянність [13, 14]. 

Стратегічний фокус і орієнтація на майбутнє. Інтегрований звіт має 

включати аналіз стратегії компанії і пояснює, як ця стратегія співвідноситься зі 

здатністю компанії створювати вартість у коротко-, середньо- та довгостроковому 

періодах, а також з використанням нею капіталів і впливом на них.  

Зв'язність інформації. Інтегрований звіт має надавати цілісну картину 

комбінацій, взаємозв'язку і взаємозалежності між факторами, що впливають на 

здатність компанії створювати вартість протягом довгострокового періоду.  

Взаємодія із зацікавленими сторонами. Інтегрований звіт має містити 

аналіз характеру і якості взаємодії компанії з її основними зацікавленими 

сторонами, в тому числі того, як і якою мірою компанія розуміє і враховує їх 

законні й обґрунтовані потреби, інтереси та запити.  

Суттєвість. Інтегрований звіт має розкривати інформацію з питань, які 

чинять істотний вплив на оцінку спроможності компанії створювати вартість у 

коротко-, середньо- та довгостроковому періодах.  

Стислість. Інтегрований звіт має бути коротким.  

Достовірність і повнота. Інтегрований звіт має включати всі суттєві 

факти, як позитивні, так і негативні, у збалансованій формі і без помилок.  

Сталість і порівнянність. Інформація, що міститься в інтегрованому звіті, 

має бути представлена: а) на основі, що не змінюється протягом довгого часу, і 

(б) таким чином, щоб можна було провести порівняння з іншими компаніями, в 

тих випадках, коли це суттєво для спроможності компанії створювати вартість 

протягом часу. 

До додаткових принципів пропонуємо віднести синергізм, системність, 

постійне покращення, збалансованість. 



Принцип синергізму означає формування звітності в контексті 

комплексного інформаційного забезпечення її користувачів у результаті 

інтеграції окремих її складових у єдиний комплекс з метою підвищення 

ефективності звітності. 

Принцип системності означає формування інтегрованої звітності як 

продукту внутрішніх і зовнішніх взаємодій компанії. Принцип системності 

пов'язаний з принципом структурності, який полягає у з'ясуванні внутрішніх 

зв'язків і залежностей між елементами інтегрованої звітності і дозволяє 

отримати уявлення про внутрішню організацію (будову) компанії. 

Структуризація, також, дозволяє аналізувати елементи інтегрованої звітності та 

взаємозв'язок її елементів в рамках конкретної організаційної структури. 

Інтегрована звітність може бути самостійним звітом або бути включеною в 

інший звіт або документ як окрема, значуща і доступна частина. 

Принцип збалансованості означає вибір форматів уявлення, які не будуть 

неналежним або неприйнятними чином впливати на оцінки, зроблені на основі 

інтегрованої звітності; рівнозначний розгляд як збільшення, так і зниження 

капіталів, сильних і слабких сторін компанії, позитивних та негативних 

результатів, відображення у звіті даних щодо раніше оголошених цільових 

показників, прогнозів, перспектив і сподівань. 

Принцип постійного покращення означає вдосконалення процесів та 

оновлення технологій складання інтегрованої звітності: розвиток електронних 

форматів обміну даними у форматі XBRL (eXtensible Business Reporting 

Language). Це формат передачі регуляторної та фінансової звітності, 

підготовленої відповідно до принципів МСФЗ, Basel та Solvency, який описує 

звітність мовою базових показників, згрупованих у моделі даних, що дозволяє 

отримати аналітичну інформацію в різних розрізах. 

Процес складання інтегрованої звітності пропонуємо розглядати як 

послідовність методичного, організаційного та технічного етапів. 

Методичний етап формування інтегрованої звітності передбачає 

реалізацію послідовних заходів: створення чіткої та зрозумілої процедури 



формування інтегрованого звіту; визначення періодичності формування 

інтегрованої звітності; обґрунтування процесу визначення суттєвості та 

розробки внутрішньої політики з питань суттєвості, визначення тимчасових 

рамок коротко-, середньо-і довгострокового періодів, встановлення межі звіту 

(контуру впливу), вибір стандарту формування звіту, визначення його формату 

і змісту (які стандартні елементи будуть включені та, які принципи будуть 

використані при формуванні змісту елементів звіту). 

Організаційний етап формування інтегрованої звітності передбачає 

реалізацію послідовних заходів: визначення переліку осіб, наділених 

управлінськими функціями, в процесі формування інтегрованої звітності та 

встановлення їх ролі й функцій у цьому процесі; складання графіка надання 

інформації; складання графіка формування інтегрованого звіту; організація 

процесу верифікації звіту (розробка заходів, що підтверджують звіт, таких як 

внутрішній і зовнішній аудит (у тому числі розробка процедури і керівництва з 

внутрішнього аудиту інтегрованого звіту, або доповнення існуючого). 

Технічний етап формування інтегрованої звітності передбачає 

безпосередньо збір та консолідацію інформації, використання інформаційних 

технологій, підготовку та презентацію звітності. 

Запропоновані етапи формування інтегрованої звітності повинні 

реалізуватися в рамках загальної стратегії компанії і з урахуванням специфіки її 

діяльності, а також бути узгоджені з керівництвом компанії.  

Структура інтегрованої звітності та необхідна для розкриття інформація у 

загальному вигляді представлена у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Структура інтегрованої звітності ( узагальнено за даними [10, 14, 16]) 

Елементи 

структури 
Зміст 

Огляд 

організації і 

зовнішнього 

середовища 

• місія і бачення компанії; • структура діяльності  і операційна структура; • 

ключові напрямки діяльності, товари  і послуги, позиціонування на ринках; • 

ключові фактори, що визначають зовнішнє середовище, у якій діє компанія; • 

ключові характеристики (виручка, кількість співробітників, країни, в яких 

ведеться діяльність); • межі звітності та істотні зміни в діяльності компанії  

порівняно з попередніми періодами 

Управління 
• структура органів управління, включаючи компетенції менеджменту; • 

зв'язок між винагородою менеджменту і різними показниками діяльності 



організації, включаючи вплив на основні капітали; • впровадження кращих 

практик у галузі корпоративного управління; • відповідальність органів 

управління за просування інновацій 

Можливості 

та ризики 

вплив різних можливостей і ризиків на доступність і якість основних 

капіталів; • природа різних можливостей і ризиків; • прогнози компанії про 

ймовірність здійснення подій, пов'язаних з можливостями і ризиками, та їх 

потенційний вплив на створення вартості; • стратегія компанії по управлінню 

можливостями та ризиками 

Стратегія і 

плани щодо 

розподілу 

ресурсів 

коротко-, середньо - і довгострокові стратегічні цілі компанії; • плани щодо 

розподілу ресурсів, з метою реалізації стратегічних цілей; • методика оцінки і 

моніторингу досягнення стратегічних цілей; • зв'язок стратегії з операційним 

контекстом, у якому діє компанія; • конкурентні переваги компанії (інновації, 

інтелектуальний капітал); • соціальні і екологічні аспекти стратегії 

Бізнес-модель 

вхідні ресурси та їх зв'язок з основними капіталами; • ключові операції, за 

допомогою яких компанія створює додану вартість; • товари, послуги, побічні 

продукти, відходи, створювані компанією на виході своєї діяльності; • 

результати бізнес-моделі (прибуток, податки, задоволення потреб споживачів, 

вплив на навколишнє середовище) та їх вплив на основні капітали 

Результати 

звітного 

періоду 

кількісні та якісні показники діяльності за звітний період; • вплив компанії на 

основні капітали у звітному періоді; • результати взаємодії зі стейкхолдерами і 

стан ключових взаємин у звітному періоді 

Перспективи 

на майбутнє 

очікування менеджменту щодо факторів зовнішнього середовища, які 

можуть вплинути на діяльність компанії в коротко-, середньо- і 

довгостроковому періоді; • інформація про те, наскільки компанія готова до 

реагування на різні ризики в майбутньому 

 

Результативність інтегрованої звітності передбачає оцінку досягнення 

мети її формування (рис. 3). Критерії результативності інтегрованої звітності 

пропонуємо угрупувати у три групи: мотиваційно-цінносна, науково-змістовна, 

оціночно-результативна.  При формуванні цих груп ми спиралися, по-перше, на 

мотиваційну складову процесу формування інтегрованої звітності, наукове 

спрямування цього процесу; оціночні показники для обґрунтованої оцінки 

довгострокової життєздатності бізнес-моделі і стратегії компанії  (табл. 2). 

Таблиця 2 

Критерії результативності інтегрованої звітності 

Групи 

критер

іїв 

Складові 

М
о
ти

в
ац

ій
н

о
-

ц
ін

н
о
сн

а 

а) мотивація персоналу і менеджменту до позитивних результатів при 

формуванні інтегрованої звітності; 

б) зміцнення відносин з інвесторами та іншими зацікавленими сторонами; 

в) більш глибоке розуміння співробітниками бізнес-моделі і стратегії компанії; 

г) демонстрація прозорості та відповідальності; 

д) формування довіри зацікавлених сторін 



Н
ау

к
о
в
о

-

зм
іс

то
в
н

а а) уміння знаходити ключові переваги компанії і адаптувати їх до власної 

підприємницької практики; 

б) набуття досвіду в плануванні, передбаченні і стимулюванні проявів позитивної 

синергії при формуванні інтегрованої звітності; 

в) підвищення рівня інноваційної культури, інноваційного мислення 

О
ц

ін
о
ч
н

о
-

р
ез

у
л
ь
та

- 

ти
в
н

а 

а) можливість підвищити фінансову цінність звітності за рахунок опису 

ключових інвестиційних факторів і ризиків; 

б) краще управління ресурсами; 

в) підвищення достовірності та якості звітних даних шляхом уніфікації та 

автоматизації процесів 

 

В цілях забезпечення результативності формування інтегрованої звітності 

крім розвитку управлінської парадигми (поглиблення зв’язків між системами, 

які знаходяться у строго ієрархічній пірамідальній побудові та 

взаємозалежності) необхідно розвивати облікову парадигму в напрямку пошуку 

принципових методів модифікації облікової інформації в релевантну 

інформацію в рамках стратегії компанії. 

Перехід на формат інтегрованої звітності вимагатиме від компанії значних 

перетворень, зусиль і витрат в рамках наступних процесів: 

– організація внутрішньої взаємодії та підвищення мотивації 

співробітників в рамках звітного процесу; 

– перегляд низки корпоративних документів (облікової політики) та бізнес-

процесів; 

– удосконалення методології підготовки всього комплекту інтегрованої 

звітності; 

– забезпечення функціонування формалізованої системи збору інформації 

та вдосконалення системи управління ризиками. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Результати 

дослідження доводять, що 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. Аналіз еволюції форм нефінансової звітності 

свідчить, що поєднання у складі єдиного звіту інформації, необхідної для 

прийняття стратегічних управлінських рішень, зокрема, в частині управління, 



створення і збереження вартості та управління стратегічною стійкістю компанії це 

вимога часу. На основі системного підходу запропонована концептуальна модель 

інтегрованої звітності, яка базується на єдності методологічних підходів до 

формування інтегрованої звітності: цільового, змістовного, процесуального і 

результативного. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розвиток 

методичного забезпечення розкриття інформації в рамках елементів структури 

інтегрованого звіту. 
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Eршова Н.Ю. 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

В статье обосновано, что усложнение институциональной среды, в которой функционируют субъекты 

хозяйствования всего мира, в том числе Украины, выдвигает новые требования к системе отчетности. На 

основе статистических данных исследованы ключевые тенденции, связанные с развитием нефинансовой 

отчетности. Установлено, что зарубежными профессиональными организациями, аудиторскими компаниями и 

учеными предложено несколько моделей отчетности, ориентированных на повышение уровня прозрачности 

бизнес-единицы путем раскрытия не только финансовой, но и широкого спектра нефинансовой информации. 

Определены основные проблемы, с которыми сталкиваются компании при подготовке интегрированной 

отчетности. Обосновано, что интегрированная отчетность является новой парадигмой отчетности, которая 

является целостной, стратегической, адаптивной, существенной и актуальной в различных временных 

измерениях. 

Предложена концептуальная модель интегрированной отчетности, которая включает цель, задачи, 

базовые и дополнительные принципы, основные этапы формирования, структуру отчетности и 

результативность. Такая модель базируется на единстве методологических подходов к формированию 

интегрированной отчетности: целевом, содержательном, процессуальном и результативном. Методологической 

основой формирования интегрированной отчетности выступает системный подход, при котором 

интегрированная отчетность рассматривается как система: целостный комплекс взаимосвязанных элементов; 

взаимодействующих объектов; отношений.  

Представлено институциональное оформление концепции формирования интегрированной отчетности. 

Основательно исследованы базовые принципы подготовки интегрированной отчетности и предложены 

дополнительные: синергизм, системность, постоянное улучшение, сбалансированность. Доказано, что подход, 

основанный на применении принципов при подготовке формирования интегрированной отчетности, 

предназначеный для достижения надлежащего баланса между гибкостью и требованиями с учетом 

разнообразия обстоятельств, в которых действуют разные компании.  Определены этапы формирования 

интегрированной отчетности: методический, организационный, технический. Представлена структура 

интегрированной отчетности. Предложены группы показателей результативности интегрированной отчетности: 

мотивационно-ценностно, научно-содержательный, оценочно-результативная.  

Доказана необходимость развития управленческой и учетной парадигмы в направлении поиска 

принципиальных методов модификации учетной информации в релевантную информацию в целях обеспечения 

результативности формирования интегрированной отчетности. Сформированы требования к компаниям при 

переходе на формат интегрированной отчетности. 
 

Iershova N. 
 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL BASES OF INTEGRATED REPORTING FORMATION 
 

Article presents that complexity of the institutional environment in which the are operating business entities 

around the world, including Ukraine, makes new demands on the reporting system. Based on the statistical data are 

studied key trends related to the development of non-financial reporting. It is established that the foreign professional 

organizations, audit companies and scientists offered several reporting models aimed at improving the business units 

transparency by disclosing not only financial, but also a wide range of non-financial information. Are defined main 

problems faced by the company in the preparation of integrated reporting. It is proved that integrated reporting is a new 

paradigm of accountability, which is holistic, strategic, adaptive, significant and relevant in different time dimensions. 

Is offered conceptual model of integrated reporting that includes goals, objectives and additional basic 

principles, basic stages of the formation, structure, and performance reporting. This model is based on the unity of 

methodological approaches to the formation of integrated reporting: target, substantive, procedural and efficiency. 

Methodological basis for the formation of an integrated reporting system is a systematic approach whereby integrated 

reporting is seen as a system: coherent set of interrelated elements; interacting objects; relationship. 

Presented institutionalized execution of the concept of formation of integrated reporting. Thoroughly 

investigated the basic principles of preparation of integrated reporting and are offered additional: synergy, systematic, 

continuous improvement, equilibrium. It is proved that an approach based on the application of the principles in the 

preparation of the formation of integrated reporting, designed to achieve an appropriate balance between flexibility and 

requirements, taking into account the diversity of circumstances in which act different companies.  

Defined stages of the formation of integrated reporting: methodical, organizational and technical. Presented 

structure of integrated reporting. Offered performance indicators groups of integrated reporting: motivational value, 

scientific and informative, evaluative - productive. 

Established the necessity of the development of management and accounting paradigm towards a fundamental 

modification of the methods of accounting information in the relevant information in order to ensure the effectiveness 

of the formation of integrated reporting. Formed requirements for companies in the transition to an integrated reporting 

format. 


