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НОВА ФУНКЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ЗАСІБ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЇЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ 

 

Поява такого нового виду звітності як інтегрована вимагає розроблення і 

подальшого розвитку концептуальних основ такої звітності. Міжнародні основи 

інтегрованої звітності [1] (англ. ‒ The International <IR> Framework) (далі ‒ 

<IRF>) не містять переліку функцій такої звітності, що потребує їх нагального 

доповнення. Нерозроблені в повній мірі теоретичні основи інтегрованої 

звітності не дають їй можливості стрімкого впровадження у практику 

звітування як вітчизняних, так і зарубіжних підприємств, що актуалізує питання 

подальшої розробки функцій інтегрованої звітності. 

В наших попередніх дослідженнях було виділено окремі функції 

інтегрованої звітності підприємства [2]. На основі проведеного дослідження 

пропонується розмежувати функції за класифікаційною ознакою інтегрованої 

звітності як інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень (рис. 

1). 

Поділ функцій на основну та додаткові обумовлений тим, що первинно 
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інтегрована звітність підприємства є джерелом інформації, а вже на основі 

інформації опосередковано ґрунтуються додаткові функції (контрольна, 

аналітична, прогнозна, комунікативна, економіко-правова, інтеграційна) такої 

звітності. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови [3, с. 1552] 

функція визначається як призначення, роль чого-небудь. Інтеграційну функцію 

інтегрованої звітності виділяє дослідник Н.В. Малиновська [4, c. 108] без 

пояснення її змісту. Інтеграція – це об’єднання в ціле будь-яких частин [3, c. 

508]. Зміст інтеграційної функції інтегрованої звітності полягає в поєднанні в 

такій звітності як фінансових базових, так і розрахункових показників, а також 

нефінансових показників, які надаються на запит бухгалтерської служби 

іншими структурними підрозділами підприємства. Таким чином, інтеграційна 

функція буде притаманною тільки для такої звітності як інтегрована, адже 

фінансова звітність підприємства містить тільки фінансові показники, а 

нефінансова звітність навпаки повинна розкривати виключно нефінансові 

показники діяльності підприємства. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема функцій інтегрованої звітності суб’єктів господарювання 
Джерело: Авторська розробка на основі [2] 

Розмежування функцій інтегрованої звітності на основну та додаткові 

доповнить концептуальну основу інтегрованої звітності, що виведе її на якісно 
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новий рівень. Включення до складу додаткових функцій інтеграційної 

дозволить більш повно зрозуміти роль інтегрованої звітності в системі 

управління підприємством, забезпечить належне формування фундаментальної 

основи теоретичного базису інтегрованої звітності підприємства. Наукова 

цінність проведеного дослідження полягає у подальшому розвитку функцій 

інтегрованої звітності. Запропонований перелік функцій інтегрованої звітності 

доцільно включити у текст <IRF>. Це сприятиме більш повному розкриттю і 

розумінню ролі інтегрованої звітності для потреб управління, та, відповідно, 

забезпечить ефективне формування системи інтегрованої звітності суб’єктів 

господарювання. 
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