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Анотація 
Мета дослідження. Аналіз переваг інтегрованої звітності з метою ви-
ділення її особливостей серед інших видів звітності для впровадження у 
практику вітчизняного звітування. 
Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження є ді-
алектичний метод наукового пізнання та системний підхід щодо 
критичного аналізу переваг інтегрованої звітності. Метод аналізу 
використовується для порівняння переваг інтегрованої звітності. 
Метод пізнання об’єкта дослідження базується на системному та 
синергетичному підходах, відповідно до яких переваги інтегрованої 
звітності розглядається в нерозривному зв’язку з забезпеченням по-
дальшого розвитку інтегрованої звітності у вітчизняній практиці 
звітування. 
Отримані результати. В процесі даного наукового дослідження прове-
дено аналіз переваг інтегрованої звітності в порівнянні з традиційною 
бухгалтерською звітністю. Виділені переваги інтегрованої звітності 
свідчать, що даний вид звітності є актуальним напрямком розвитку ві-
тчизняної практики звітування, який виведе його на якісно новий рівень, 
що дасть змогу залучити іноземний капітал для сталого розвитку як 
країни в цілому, так і окремого підприємства, зокрема. 
Цінність дослідження. Наукова цінність дослідження полягає у пода-
льшому розвитку інтегрованої звітності на основі виділення та уза-
гальнення її переваг перед традиційною бухгалтерською звітністю з 
урахуванням міжнародної тенденції до формування інтегрованої звітно-
сті. Практичні цінність даного дослідження полягає у популяризації ін-
тегрованої звітності та імплементація її у вітчизняну практику звіту-
вання. Соціальна цінність проявляється у інформуванні та ознайомленні 
всіх потенційних укладачів та користувачів інтегрованої звітності з її 
перевагами. 
Ключові слова: інтегрована звітність, звітування, переваги, аналіз, 
сталий розвиток, підприємства. 

 
Постановка проблеми. В умовах сьогодення все частіше 

виникає потреба в отриманні інформації про діяльність підпри-
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ємства для прийняття відповідних управлінських рішень. Тра-
диційна бухгалтерська звітність вже не надає повної та всебіч-
ної інформації про діяльність підприємства для потреб управ-
ління. Враховуючи передову зарубіжну практику звітування 
доцільно зупинитися на такому новому виді звітності як інтег-
рована, виділити її переваги перед традиційною бухгалтерською 
звітністю і на основі чого зробити висновок доцільності її впро-
вадження у вітчизняну практику звітування українськими підп-
риємствами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визна-
чення переваг інтегрованої звітності підприємства піднімалося в 
працях А.І. Агеєва [1], О.В. Будько [2], Л. Ватсона (L. Watson) 
[3], C. Вендрега (S. Wandrag) [4], О.А. Винокурової [5], М. Віллі-
са (М. Willis) [3], М.В. Галушкина [1], Л.Н. Герасимової [6], 
І. Деруна [7], Ю.В. Домашенко [8], П. Друкмена (P. Druckman) 
[9], Н.С. Єригіної [10], О.В. Комірної [14], Р.О. Костирка [11], 
М. Крзуса (M. Krzus) [12], О.П. Кундрі-Висоцької [13], Н.В. Ма-
линовської [14], О.О. Осадчої [17], О.А. Романенко [15], Ф.Ю. 
Сафонової [16], Т.С. Сікорської [17], Д. Філіпса (D. Phillips) [3], 
Дж. Фриеса (J. Fries) [9] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Не зменшуючи вагомості 
наукових напрацювань вищезазначених авторів, зауважимо, що 
питання комплексного аналізу переваг інтегрованої звітності не 
знайшли достатнього відображення в їх роботах. 

Формулювання мети і завдань дослідження. Метою даного 
дослідження є аналіз переваг інтегрованої звітності з метою виді-
лення її особливостей серед інших видів звітності для впрова-
дження у вітчизняну практику звітування. Для досягнення поста-
вленої мети в дослідженні пропонується вирішити такі завдання: 
а) виділити та охарактеризувати переваги інтегрованої звітності 
підприємства в працях авторів; б) узагальнити переваги інтегро-
ваної звітності підприємства; в) проаналізувати розподіл переваг 
інтегрованої звітності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Проведений огляд переліку 
переваг інтегрованої звітності підприємства в працях авторів 
(таблиця 1) дозволив виділити їх відповідні групи (таблиця 2, 
рисунок 1). 
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Таблиця 1 
Переваги інтегрованої звітності в наукових працях 

№ 
з/п Автор Перелік переваг інтегрованої звітності 

1 

Агеєв А.І., Галуш-
кина М.В., Копко-
ва Є.С., Смирнова 
В.А., Штукельбер-
гер Х. [1, c. 86] 

1. Врахування численних змін в корпоративній звітності, що 
відбуваються в рамках національних юрисдикцій різних 
країн світу 

2 
Будько О.В. 

[2, c. 117] 

1. Краще узгодження даних звітів з потребами інвестора. 
2. Доступність більш точних даних нефінансового харак-
теру. 
3. Вищий рівень довіри у відносинах із зацікавленими сто-
ронами. 
4. Краще управління ризиками. 
5. Краще визначення можливостей, покращання іміджу 
компанії 

3 

Ватсон Л. 
(Watson L.),  
Вілліс М. 
(Willis M.) та Фі-
ліпс Д. (Phillips D.) 

[3, c. 26–30] 

1. Захист репутації. 
2. Пошук нових можливостей для ведення бізнесу. 
3. Максимізація конкурентних переваг. 
4. Пом’якшення ризиків. 
5. Збільшення доступу до інформації із зовнішніх і внут-
рішніх джерел для розширення можливостей проведення 
аналізу. 
6. Підвищення релевантності інформації, яка використову-
ваної в процесі прийняття рішень як менеджерами, так і зо-
внішніми стейкхолдерами. 
7. Підвищення рівня прозорості компанії. 
8. Забезпечення можливості більш адекватної оцінки варто-
сті підприємства і результатів його діяльності. 
9. Стимулювання менеджерів і зовнішніх стейкхолдерів до 
більш ефективної оцінки, управління та аналізу інформації, 
яка представлена в звіті 

4 
Вендрег С. 
(Wandrag S.) 
[4, c. 91–92] 

1. Можливість кращої взаємодії із стейкхолдерами 

5 
Винокурова О.А. 

[5, c. 195] 

1. Зменшення витрат на процес формування звітності. 
2. Краще управління різними капіталами. 
3. Краще розуміння працівниками бізнес-моделі і стратегії 
компанії, підвищена обізнаність щодо сталого розвитку. 
4. Позитивний відгук інвесторів. 
5. Підвищення довіри до компанії. 
6. Професіоналізація інтегрованого управління результата-
ми діяльності. 
7. Ширша перспектива при розгляді діяльності компанії. 
8. Ефективний розподіл дефіцитних ресурсів.
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№ 
з/п Автор Перелік переваг інтегрованої звітності 

9. Можливість підвищити якість фінансової звітності за ра-
хунок уваги до ключових інвестиційних чинників і ризиків. 
10. Поліпшення звітності з питань сталого розвитку. 
11. Нові дані для потреб управління. 
12. Ефективна оцінка життєздатності бізнес-моделі і страте-
гії компанії в довгостроковій перспективі 

6 
Герасимова Л.Н. 

[6, c. 34] 

1. Більш високий рівень довіри у відносинах з основними 
зацікавленими сторонами. 
2. Постачальникам інформації доступні більш точні дані 
нефінансового характеру. 
3. Покращене управління ризиками. 
4. Краще визначення можливостей компанії. 
5. Дані звіту краще узгоджуються відповідно до потреб ін-
весторів. 
6. Більш вірний розподіл ресурсів, в тому числі щодо зни-
ження витрат. 
7. Оперування показниками не тільки в грошовому, а й у 
натуральному вираженні. 
8. Підвищення конкурентоспроможності організації, в тому 
числі і на міжнародному рівні. 
9. Збільшення можливостей для аналізу діяльності компанії 
та, як наслідок, — полегшення доступу до міжнародних ри-
нків капіталу. 
10. Поліпшення іміджу компанії 

7 
Дерун І.  

[7, c. 13] 

1. Покращення ділової репутації. 
2. Підвищення лояльності персоналу. 
3. Скорочення викривлень, поданих у звіті. 
4. Покращення стратегії компанії. 
5. Підвищення лояльності клієнтів. 
6. Сприяння зменшення викидів в атмосферу. 
7. Покращення відносин з державними органами. 
8. Моніторинг довгострокових ризиків та покращення уп-
равління ними. 
9. Зменшення витрат компанії. 
10. Сприяння прийняттю мір для підвищення дохідності 
компанії у довгостроковій перспективі. 
11. Полегшення доступу до джерел капіталу. 
12. Податкові та страхові пільги 

8 
Домашенко Ю.В. 

[8, c. 13] 

1. Більш широка перспектива розгляду діяльності підприєм-
ства. 
2. Професіоналізація інтегрованого управління результата-
ми діяльності. 
3. Навчання специфічних груп стейкхолдерів (інвесторів, 
акціонерів). 
4. Підтвердження стейкхолдерами інтеграції принципів ста-
лого розвитку в основну діяльність підприємства.
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№ 
з/п Автор Перелік переваг інтегрованої звітності 

5. Зростання довіри до підприємства.
6. Підвищена обізнаність щодо питань стійкого розвитку в 
середині підприємства 

9 

Друкмен П. 
(Druckman P.) та 
Фриес Дж. (Fries J.) 

[9, c. 81 — 84] 

1. Відображення довгострокових наслідків прийняття рішень. 
2. Відображення взаємозв’язку між економічними, екологі-
чними і соціальними показниками. 
3. Відображення взаємозв’язків між стратегією підприємст-
ва, управлінням та бізнес моделлю. 
4. Розкриття інформації з аналізу ризиків, можливостей і ре-
зультатів діяльності 

10 
Єригіна Н.С. 

[10, c. 33] 

1. Можливість залучення більшого обсягу інвестицій. 
2. Надання більш повної і достовірної інформації. 
3. Підвищення можливостей для оцінки діяльності органі-
зації. 
4. Підвищення іміджу. 
5. Задоволення потреб зацікавлених користувачів в деталь-
ній інформації. 
6. Становлення компанії як більш конкурентоспроможної на 
міжнародній арені 

11 
Костирко Р.О. 

[11, c. 183] 

1. Залучення інвестицій. 
2. Підвищення достовірності інформації, яка відображена в 
звітності. 
3. Підвищення якості корпоративного управління. 
4. Підвищення конкурентоспроможності компанії, зокрема 
на міжнародному рівні. 
5. Підвищення доступу до міжнародних ринків капіталу. 
6. Зростання можливостей для аналізу діяльності компанії. 
7. Задоволення інформаційних потреб користувачів звітності 

12 
Крзус М. (Krzus M.) 

[12, c. 271-276] 

1. Дозволяє краще розуміти причинно-наслідкові зв’язки 
між фінансовою діяльністю і соціальною відповідальністю 
компанії 

13 
Кундря-
Висоцька О.П. 

[13, c. 211] 

1. Удосконалення взаємодії з зацікавленими сторонами. 
2. Поєднання фінансових та нефінансових показників, які 
характеризують діяльність компанії. 
3. Більший ступінь прозорості. 
4. Надання кращої екологічної та соціальної інформації за-
цікавленим сторонам 

14 
Малиновська Н.В. 

[14, c. 116] 

1. Підвищення інформаційної прозорості. 
2. Деофшеризація економіки. 
3. Покращення екологічної, соціальної та економічної 
складової за рахунок відповідального ведення компаніями 
бізнесу. 
4. Зниження рівня корупції. 
5. Створення сприятливого інвестиційного клімату. 
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№ 
з/п Автор Перелік переваг інтегрованої звітності 

6. Залучення фінансового капіталу на більш вигідніших 
умовах. 
7. Підвищення кредитного рейтингу. 
8. Покращення взаємодії із зацікавленими стейкхолдерами. 
9. Збільшення ринкової вартості капіталу за рахунок покра-
щення ділової репутації. 
10. Підвищення рівня конкурентоспроможності. 
11. Зниження ризиків взаємної недовіри учасників бізнес-
середовища. 
12. Покращення корпоративної структури. 
13. Підвищення ефективності корпоративного управління. 
14. Покращення комунікації між структурними підрозділа-
ми організації на основі розвитку інтегрованого мислення. 
15. Підвищення ефективності внутрішнього контролю за 
достовірністю інформації 

15 
Романенко О.А. та 
Комірна О.В. 

[15, c. 882] 

1. Підтвердження стейкхолдерами інтеграції принципів 
стійкого розвитку в діяльність компанії. 
2. Відображення перспектив діяльності компанії, ключових 
інвестиційних чинників і ризиків. 
3. Формування нових даних для управління результатами 
діяльності. 
4. Посилення довіри до компанії. 
5. Підвищення інформованості щодо стійкого розвитку у 
внутрішньому середовищі компанії. 
6. Краще розуміння співробітників бізнес-моделі та страте-
гії компанії 

16 
Сафонова Ф.Ю. 

[16, c. 53–54] 

1.Поліпшення відносин з інвесторами та іншими зацікавле-
ними особами. 
2. Збільшення прозорості та достовірності наданої інформації. 
3. Контроль і управління ризиками організації, ефективніс-
тю використання ресурсів 
4. Короткий і інтегрований формат інформації, що надаєть-
ся в єдиному звіті. 

17 
Сікорська Т.С. та 
Осадча О.О. 

[17, c. 39] 

1. Підтвердження стейкхолдерам (інвестори. акціонери) ін-
теграції принципів стійкого розвитку в основну діяльність. 
2. Відображення перспектив діяльності компанії. 
3. Формування нових даних для управління результатами 
діяльності. 
4. Посилення довіри до компанії. 
5. Підвищення інформованості з питань стійкого розвитку у 
внутрішньому середовищі компанії. 
6. Краще розуміння співробітниками бізнес-моделі та стра-
тегії компанії. 
7. Інформування провайдерів фінансового капіталу щодо 
чинників, які сприятимуть створенню коротко-, середньо- і 
довгострокової вартості 
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Таблиця 2 
Узагальнені переваги інтегрованої звітності підприємства 

№ 
з/п 

Переваги  
інтегрованого звіту К

-т
ь 

 
дж

ер
ел

, о
д.

 

Частка, 
% Автори 

1 Краще управління ризи-
ками 8 47,06 

Будько О.В., Ватсон Л., Вілліс М., Гераси-
мова Л.Н., Дерун І., Друкмен П., Комірна 
О.В., Малиновська Н.В., Романенко О.А., 
Сафонова Ф.Ю., Філіпс Д., Фриес Дж. 

2 
Вищий рівень довіри у ві-
дносинах із зацікавленими 
сторонами 

6 35,29 

Будько О.В., Винокурова О.А., Гераси-
мова Л.Н., Домашенко Ю.В., Комірна 
О.В., Осадча О.О., Романенко О.А., Сі-
корська Т.С. 

3 

Краще розуміння праців-
никами бізнес-моделі і 
стратегії компанії, під-
вищена обізнаність щодо 
сталого розвитку 

6 35,29 

Винокурова О.А., Дерун І., Домашен-
ко Ю.В., Друкмен П., Комірна О.В., Оса-
дча О.О,, Романенко О.А., Сікорсь-
ка Т.С., Фриес Дж. 

4 
Краще узгодження даних 
звітів з потребами інвес-
тора 

5 29,41 
Будько О.В., Винокурова О.А., Гераси-
мова Л.Н., Комірна О.В., Осадча О.О., 
Романенко О.А., Сікорська Т.С. 

5 Максимізація конкурент-
них переваг 5 29,41 

Ватсон Л., Вілліс М., Герасимова Л.Н., 
Єригіна Н.С., Костирко Р.О., Малиновсь-
ка Н.В., Філіпс Д. 

6 Можливість кращої взає-
модії із стейкхолдерами 5 29,41 Вендрег С., Єригіна Н.С., Костирко Р.О., 

Кундря-Висоцька О.П., Малиновська Н.В. 

7 

Забезпечення можливості 
більш адекватної оцінки 
вартості підприємства і ре-
зультатів його діяльності 

5 29,41 

Ватсон Л., Винокурова О.А., Вілліс М., 
Комірна О.В., Малиновська Н.В., Осад-
ча О.О., Романенко О.А., Сікорська Т.С., 
Філіпс Д. 

8 Краще управління різними 
капіталами 5 29,41 Винокурова О.А., Герасимова Л.Н., Де-

рун І., Костирко Р.О., Малиновська Н.В. 

9 
Краще визначення мож-
ливостей, покращання 
іміджу компанії 

4 23,53 Будько О.В., Ватсон Л., Вілліс М., Гера-
симова Л.Н., Єригіна Н.С. 

10 Підвищення рівня прозо-
рості компанії 4 23,53 Ватсон Л., Вілліс М., Малиновська Н.В., 

Сафонова Ф.Ю., Філіпс Д. 

11 Поліпшення звітності з 
питань сталого розвитку 4 23,53 Винокурова О.А., Домашенко Ю.В., Гера-

симова Л.Н., Комірна О.В., Романенко О.А. 

12 

Відображення взаємоз-
в’язку між економічними, 
екологічними і соціальни-
ми показниками 

3 16,75 Друкмен П., Кундря-Висоцька О.П., Ма-
линовська Н.В., Фриес Дж. 
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№ 
з/п 

Переваги  
інтегрованого звіту К

-т
ь 

 
дж

ер
ел

, о
д.

 

Частка, 
% Автори 

13 
Доступність більш точних 
даних нефінансового ха-
рактеру 

3 16,75 Будько О.В., Герасимова Л.Н., Кундря-
Висоцька О.П. 

14 Можливість залучення бі-
льшого обсягу інвестицій 3 16,75 Єригіна Н.С., Костирко Р.О., Малиновсь-

ка Н.В. 

15 Надання більш повної і до-
стовірної інформації 3 16,75 Єригіна Н.С., Костирко Р.О., Малиновсь-

ка Н.В. 

16 

Дозволяє краще розуміти 
причинно-наслідкові 
зв’язки між фінансовою 
діяльністю і соціальною 
відповідальністю компанії 

2 11,76 Крзус М., Малиновська Н.В. 

17 Захист репутації 2 11,76 Ватсон Л., Вілліс М., Дерун І., Філіпс Д. 

18 

Збільшення доступу до 
інформації із зовнішніх і 
внутрішніх джерел для 
розширення можливостей 
проведення аналізу 

2 11,76 Ватсон Л., Вілліс М., Костирко Р.О., Фі-
ліпс Д. 

19 Зменшення витрат на про-
цес формування звітності 2 11,76 Винокурова О.А., Сафонова Ф.Ю. 

20 Нові дані для потреб уп-
равління 2 11,76 Винокурова О.А., Домашенко Ю.В. 

21 Підвищення лояльності 
персоналу 2 11,76 Дерун І., Малиновська Н.В. 

22 Підвищення якості корпо-
ративного управління 2 11,76 Костирко Р.О., Малиновська Н.В. 

23 

Сприяння прийняттю мір 
для підвищення дохіднос-
ті компанії у довгостроко-
вій перспективі 

2 11,76 Дерун І., Друкмен П., Фриес Дж. 

24 

Стимулювання менедже-
рів і зовнішніх стейкхол-
дерів до більш ефективної 
оцінки, управління та ана-
лізу інформації, яка пред-
ставлена в звіті 

2 11,76 Ватсон Л., Вілліс М., Герасимова Л.Н., 
Філіпс Д. 

25 
Ширша перспектива при 
розгляді діяльності ком-
панії 

2 11,76 Винокурова О.А., Домашенко Ю.В. 
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№ 
з/п 

Переваги  
інтегрованого звіту К

-т
ь 

 
дж

ер
ел

, о
д.

 

Частка, 
% Автори 

26 
Врахування численних 
змін в корпоративній зві-
тності 

1 5,88 Агеєв А.І., Галушкина М.В., Копкова 
Є.С., Смирнова В.А., Штукельбергер Х. 

27 Деофшоризація економіки 1 5,88 Малиновська Н.В. 

28 Зменшення витрат ком-
панії 1 5,88 Дерун І. 

29 Зниження рівня корупції 1 5,88 Малиновська Н.В. 

30 Навчання специфічних 
груп стейкхолдерів 1 5,88 Домашенко Ю.В. 

31 
Оперування показниками 
не тільки в грошовому, а й 
у натуральному вираженні

1 5,88 Домашенко Ю.В. 

32 Підвищення кредитного 
рейтингу 1 5,88 Малиновська Н.В. 

33 Підвищення лояльності 
клієнтів 1 5,88 Дерун І. 

34 

Підвищення релевантності 
інформації, яка викорис-
товується в процесі прий-
няття рішень як менедже-
рами, так і зовнішніми 
стейкхолдерами 

1 5,88 Ватсон Л., Вілліс М., Філіпс Д. 

35 Покращення відносин з 
державними органами 1 5,88 Дерун І. 

36 Податкові та страхові 
пільги 1 5,88 Дерун І. 

37 Скорочення викривлень, 
поданих у звіті 1 5,88 Дерун І. 

38 Сприяння зменшенню ви-
кидів в атмосферу 1 5,88 Дерун І. 

 
У своїх наукових дослідженнях більшість авторів виділяють в 

якості переваг інтегрованої звітності такі як: краще управління 
ризиками(47,06 % джерел); вищий рівень довіри у відносинах із 
зацікавленими сторонами (35,29 %); краще розуміння працівни-
ками бізнес-моделі і стратегії компанії, підвищена обізнаність 
щодо сталого розвитку (35,29 %); краще узгодження даних звітів 
з потребами інвестора (29,41 %); максимізація конкурентних пе-
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реваг (29,41 %); можливість кращої взаємодії із стейкхолдерами 
(29,41 %); забезпечення можливості більш адекватної оцінки вар-
тості підприємства і результатів його діяльності (29,41 %); краще 
управління різними капіталами (29,41 %); краще визначення мо-
жливостей, покращання іміджу компанії (23,53 %); підвищення 
рівня прозорості компанії (23,53 %); поліпшення звітності з пи-
тань сталого розвитку (23,53 %), що свідчить про важливість вка-
заних переваг інтегрованої звітності підприємства. 

Проведене дослідження засвідчує, що менше уваги авторами 
приділяється таким перевагам інтегрованої звітності, як відо-
браження взаємозв’язку між економічними, екологічними і со-
ціальними показниками (16,75 %); доступність більш точних 
даних нефінансового характеру (16,75 %); можливість залучен-
ня більшого обсягу інвестицій (16,75 %); надання більш повної і 
достовірної інформації (16,75 %); дозволяє краще розуміти при-
чинно-наслідкові зв’язки між фінансовою діяльністю і соціаль-
ною відповідальністю компанії (11,76 %); захист репутації 
(11,76 %); збільшення доступу до інформації із зовнішніх і вну-
трішніх джерел для розширення можливостей проведення аналі-
зу (11,76 %); зменшення витрат на процес формування звітності 
(11,76 %); нові дані для потреб управління (11,76 %); підвищен-
ня лояльності персоналу (11,76 %); підвищення якості корпора-
тивного управління (11,76 %); сприяння прийняттю мір для під-
вищення дохідності компанії у довгостроковій перспективі 
(11,76 %); стимулювання менеджерів і зовнішніх стейкхолдерів 
до більш ефективної оцінки, управління та аналізу інформації, 
яка представлена в звіті (11,76 %); ширша перспектива при роз-
гляді діяльності компанії (11,76 %); врахування численних змін 
в корпоративній звітності (5,88 %); деофшоризація економіки 
(5,88 %); зменшення витрат компанії (5,88 %); зниження рівня 
корупції (5,88 %); навчання специфічних груп стейкхолдерів 
(5,88 %); оперування показниками не тільки в грошовому, а й у 
натуральному вираженні (5,88 %); підвищення кредитного рей-
тингу (5,88 %); підвищення лояльності клієнтів (5,88 %); підви-
щення релевантності інформації, яка використовуваної в проце-
сі прийняття рішень як менеджерами, так і зовнішніми 
стейкхолдерами (5,88 %); покращення відносин з державними 
органами (5,88 %); податкові та страхові пільги (5,88 %); скоро-
чення викривлень, поданих у звіті (5,88 %); сприяння зменшен-
ню викидів в атмосферу (5,88 %). 



ISSN: 2310-9734    Finance, accounting and audit.2018. Issue2 (32) 

264 

 

Рис. 1. Розподіл пропозицій авторів  
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Узагальнення існуючих підходів свідчить, що найбільший від-
соток дослідників ‒ 47,06 % (Будько О.В. [2], Ватсон Л. [3], Ві-
лліс М. [3], Герасимова Л.Н. [6], Дерун І. [7], Друкмен П. [9], Ко-
мірна О.В. [15], Малиновська Н.В. [14], Романенко О.А. [15], 
Сафонова Ф.Ю. [16], Філіпс Д. [3], Фриес Дж. [9]) до переваг інте-
грованої звітності відносять краще управління ризиками. Так, від-
повідно до Міжнародних основ інтегрованої звітності інформація 
про ризики розкривається в окремому структурному елементі інте-
грованої звітності як «Ризики та управління» [18, п. 4.25]. Проте, з 
введенням у вітчизняну практику звітування Звіту про управління, 
там також є напрямок «Ризики», в якому згідно з Методичними 
рекомендаціями зі складання звіту про управління [19, п. 3.6] на-
водиться інформація про політику підприємства щодо управління 
операційними та фінансовими ризиками (ринковий ризик, кредит-
ний ризик, ризик ліквідності) з описом їхнього впливу на діяль-
ність підприємства, а також підходів або інструментів, які викори-
стовуються підприємством для зменшення впливу таких ризиків 
на його діяльність тощо. Тому, вищенаведена перевага є не тільки 
інтегрованої звітності, але й Звіту про управління. 

Вищий рівень довіри у відносинах із зацікавленими сторонами 
як перевагу інтегрованої звітності розглядають О.В. Будько [2], 
О.А. Винокурова [5], Л.Н. Герасимова [6], Ю.В. Домашенко [8], 
О.В. Комірна [15], О.О. Осадча [17], О.А. Романенко [15],  
Т.С. Сікорська [17] (35,29 % дослідників). 

Автори підкреслюють, що інтегрована звітність забезпечує 
вищий рівень довіри у відносинах із зацікавленими сторонами. 

Іншу перевагу інтегрованої звітності пропонують О.А. Вино-
курова [5], І. Дерун [7], Ю.В. Домашенко[8], П. Друкмен [9], 
О.В. Комірна [15], О.О. Осадча [17], О.А. Романенко [15], 
Т.С. Сікорська [17], Дж. Фриес [9] (35,29 % дослідників), а саме 
краще розуміння працівниками бізнес-моделі і стратегії компанії, 
підвищену обізнаність щодо сталого розвитку. Така перевага 
притаманна не тільки інтегрованій звітності, але й звітності зі 
сталого розвитку, що складається на основі Керівництва зі звіт-
ності у сфері сталого розвитку GRI 4 [20], а також у Звіті про уп-
равління в частині опису моделі діяльності підприємства, страте-
гія компанії розкривається за напрямом «Перспективи розвитку», 
де наводиться інформація про перспективи подальшого розвитку 
підприємства з урахуванням ризиків та викликів при здійсненні 
діяльності [16, п. 3.9]. 
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Дослідження такої переваги інтегрованої звітності як краще 
узгодження даних звітів з потребами інвесторів здійснюють 
О.В. Будько [2], О.А. Винокурова [5], Л.Н. Герасимова [6], 
О.В. Комірна [15], О.О. Осадча [17], О.А. Романенко [15], Т.С. Сі-
корська [17] (29,41 % авторів). Така перевагу інтегрованої звітнос-
ті досягається за рахунок того, що інтегрована звітність немає рег-
ламентованої типової форми, а тому інформація, яка наводиться в 
інтегрованій звітності може бути адаптованою до запитів будь-
яких користувачів такої інформації, зокрема інвесторів.  

Як одну із переваг інтегрованої звітності, а саме максимізацію 
конкурентних переваг наводять Л. Ватсон [3], М. Вілліс [3], 
Л.Н. Герасимова [6], Н.С. Єригіна [10], Р.О. Костирко [11], 
Н.В. Малиновська [14], Д. Філіпс [3] (29,41 % досліджуваних 
джерел). Так, наприклад, вищевказана перевага проявляється че-
рез розкриття інформації про продукцію (товари, роботи, послу-
ги), яку реалізовує підприємство, і така інформація відсутня в 
інших видах звітності, що оприлюднюється. 

Окрема група дослідників — 29,41 % (Вендрег С. [4], Єригіна 
Н.С. [10], Костирко Р.О. [11], Кундря-Висоцька О.П. [13], Мали-
новська Н.В. [14]) розглядає таку перевагу інтегрованої звітності 
як можливість кращої взаємодії із стейкхолдерами. Така перевага 
передбачає розкриття інформації в інтегрованій звітності для всіх 
зацікавлених користувачів, які можуть на основі неї прийняти 
більш ефективні управлінські рішення. 

Також має місце така перевага інтегрованої звітності як забез-
печення можливості більш адекватної оцінки вартості підприємс-
тва і результатів його діяльності (Ватсон Л. [3], Винокурова О.А. 
[5], Вілліс М. [3], Комірна О.В. [15], Малиновська Н.В. [14], Оса-
дча О.О. [17], Романенко О.А. [15], Сікорська Т.С. [17], Філіпс Д. 
[3] — 29,41 %). Так, наприклад, більш адекватна оцінка вартості 
підприємства і результатів його діяльності досягається через 
процес створення вартості, в який закладено наступні види капі-
талу, а саме фінансовий, промисловий, інтелектуальний, людсь-
кий, соціальний, природний. 

Таку перевагу інтегрованої звітності як краще управління різ-
ними капіталами виділяють 29,41 % авторів (Винокурова О.А. 
[5], Герасимова Л.Н. [6], Дерун І. [7], Костирко Р.О. [11], Мали-
новська Н.В. [14]). Це досягається за рахунок того, що в Міжна-
родних основах інтегрованої звітності [18, п. 2.15] зазначені від-
повідні форми капіталів, які використовують підприємства у 
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своїй господарській діяльності і яким чином вони впливають на 
процес створення вартості підприємства. 

Серед переваг інтегрованої звітності окремо виділяється така 
перевага як краще визначення можливостей, покращання іміджу 
компанії (Будько О.В. [2], Ватсон Л. [3], Вілліс М. [3], Герасимо-
ва Л.Н. [6], Єригіна Н.С. [10] — 23,53 % авторів). Краще визна-
чення можливостей компанії проявляється через те, що в інтегро-
ваному звіті наводиться інформація про обсяги діяльності, 
технології виробництва, кількість і якість персоналу, що дає змо-
гу замовникам ознайомитись з можливостями підприємства щодо 
виробництва того чи іншого виду продукції. Покращення іміджу 
компанії відбувається через прозорість і відкритість інформації 
про фінансово-господарську діяльність підприємства, а також ві-
дображення її фінансових, промислових, інтелектуальних, люд-
ських, соціальних та природних аспектів її діяльності. 

До переваг інтегрованої звітності 23,53 % авторів (Ватсон Л. 
[3], Вілліс М. [3], Малиновська Н.В. [14], Сафонова Ф.Ю. [16], 
Філіпс Д. [3]) відносятьпідвищення рівня прозорості компанії. 
Вищий рівень прозорості компанії досягається через розкриття 
інформації в інтегрованій звітності, яка є якісною, зрозумілою 
для всіх зацікавлених сторін, співставною для порівняння, яка 
складається на загальноприйнятих принципах для такої звітності 
відповідно до Міжнародних основ інтегрованої звітності [18]. 

В окремих працях (Винокурова О.А. [5], Домашенко Ю.В. [8], 
Герасимова Л.Н. [6], Комірна О.В. [15], Романенко О.А. [15] — 
23,53 %) до переваг інтегрованої звітності відносять поліпшення 
звітності з питань сталого розвитку. Так, аналіз взаємозв’язку 
між видами капіталів [21, c. 83], що входять до концепції інтег-
рованої звітності підприємства, та цілями сталого розвитку пока-
зав, що лідером серед видів капіталу, який розкриває всі цілі ста-
лого розвитку (17 цілей), є соціальний капітал, на другому місці 
знаходиться фінансовий капітал (розкриває 14 цілей), на третьо-
му — людський капітал (12 цілей), на четвертому — виробничий 
капітал (10 цілей), на п’ятому — інтелектуальний капітал (9 ці-
лей), на шостому — природний капітал (8 цілей). Отже, інтегро-
вана звітність підприємства розкриває всі цілі сталого розвитку 
через капітал, а тому вона поліпшує звітування у сфері сталого 
розвитку. 

Також в незначній кількості праць до переваг інтегрованої зві-
тності відносять відображення взаємозв’язку між економічними, 
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екологічними і соціальними показниками (Друкмен П. [9], Кун-
дря-Висоцька О.П. [13], Малиновська Н.В. [14], Фриес Дж. [9] — 
16,75 % авторів). Так, інтегрована звітність містить не лише фі-
нансові показники, але й не фінансові, які розкривають соціальні 
та екологічні аспекти діяльності підприємства, що пов’язані з ви-
дами капіталів, які підприємство використовує в процесі ство-
рення вартості підприємства. 

Будько О.В. [2], Герасимова Л.Н. [6], Кундря-Висоцька О.П. 
[13] (16,75 % авторів) до переваг інтегрованої звітності відносять 
доступність більш точних даних нефінансового характеру. Таким 
чином, інтегрована звітність в порівнянні з традиційною звітніс-
тю містить не лише фінансові показники, але й інформацію про 
господарську діяльність підприємства нефінансового характеру, 
така перевага є однією з особливостей такої звітності. 

В окремих наукових працях серед переваг інтегрованої звітно-
сті підприємств наводять можливість залучення більшого обсягу 
інвестицій — 16,75 % авторів (Єригіна Н.С. [10], Костирко Р.О. 
[11], Малиновська Н.В. [14]).Можливість залучення більшого об-
сягу інвестицій як перевага інтегрованої звітності проявляється 
через надання більшого обсягу інформації в порівнянні з тради-
ційною звітністю для зацікавлених сторін, що може позитивно 
вплинути на прийняття рішення щодо вкладання інвестицій в да-
не підприємство. 

Єригіна Н.С. [10], Костирко Р.О. [11], Малиновська Н.В. [14] 
(16,75 % авторів) до переваг інтегрованої звітності відносять на-
дання більш повної і достовірної інформації. Відображення соці-
альних, екологічних та соціальних аспектів діяльності підприєм-
ства розширює інформаційне поле інтегрованої звітності в 
порівнянні з іншою звітністю, яка оприлюднюється. Щодо досто-
вірності інтегрованої звітності як переваги, то вона може інтерп-
ретуватися користувачами більш правильно у зв’язку з збільшен-
ням інформаційного потоку такої звітності, а також через 
відповідність її нормативно-правовим документам, що регулю-
ють правила підготовки, складання, затвердження, подання та 
оприлюднення такої звітності, зокрема Міжнародні основи інтег-
рованої звітності [18]. На достовірність інформації впливає її 
збалансованість і відсутність помилок. Достовірність (яку часто 
називають точним поданням) посилюється такими механізмами, 
як повноцінна системи внутрішнього контролю та звітності, вза-
ємодія із зацікавленими сторонами, внутрішній аудит або анало-
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гічні функції, а також незалежне зовнішнє затвердження [18,  
п. 3.40]. 

В одиничних випадках до переваг інтегрованої звітності від-
носять краще розуміння причинно-наслідкових зв’язків між фі-
нансовою діяльністю і соціальною відповідальністю компанії 
(Крзус М. [12], Малиновська Н.В. [14] — 11,76 % авторів). Так, 
фінансова діяльність генерує капітал, який підприємство викори-
стовує у забезпеченні соціальної відповідальності перед суспіль-
ством, а також безпосередньо перед своїми працівниками, вище-
наведена інформація відображається в інтегрованій звітності 
підприємства, а отже, користувач може краще зрозуміти такі 
причинно-наслідкові зв’язки. 

Ватсон Л. [3], Вілліс М. [3], Дерун І. [7], Філіпс Д. [3] (11,76 % 
авторів) у складі переваг інтегрованої звітності підприємства ви-
діляють захист репутації. Захист репутації проявляється через 
надання повної, всебічної, достовірної, неупередженої інформації 
про діяльність підприємства всім зацікавленим користувачам, що 
відображено в інтегрованій звітності. 

До переваг інтегрованої звітності Л. Ватсон [3], М. Вілліс [3], 
Р.О. Костирко [11], Д. Філіпс [3] (11,76 % авторів) відносять збі-
льшення доступу до інформації із зовнішніх і внутрішніх джерел 
для розширення можливостей проведення аналізу. Така перевага 
інтегрованої звітності викликана тим, що інтегрована звітність 
оприлюднюється і знаходиться у відкритому доступі, а також має 
більший масив інформації в порівнянні з традиційною фінансо-
вою звітністю, який можна використати для проведення аналізу. 

Таку перевагу інтегрованої звітності як зменшення витрат на 
процес формування звітності наводять 11,76 % авторів (Винокуро-
ва О.А.[5], Сафонова Ф.Ю.[16]). Варто не погодитись з вищевка-
заною перевагою, адже, процес підготовки, складання, затвер-
дження, подання, оприлюднення інтегрованої звітності потребує 
залучення додаткових ресурсів, отже підприємство буде нести до-
даткові витрати у зв’язку з складанням інтегрованої звітності. 

Також має місце розгляд такої переваги інтегрованої звітності 
як нові дані для потреб управління (Винокурова О.А. [5], Дома-
шенко Ю.В. [8] — 11,76 %). Інтегрована звітність надає інформа-
цію для потреб управління щодо створення вартості, яка форму-
ється на основі різних видів капіталу (фінансового, промислового 
інтелектуального, людського, соціального, природного) і розкри-
ває цілі сталого розвитку. 
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В окремих наукових працях серед переваг інтегрованої звітно-
сті підприємств наводять підвищення лояльності персоналу — 
11,76 % авторів (Дерун І. [7], Малиновська Н.В.[14]). Підвищен-
ня лояльності персоналу відбувається через оприлюднення інфо-
рмації в інтегрованій звітності підприємства про соціальний за-
хист працівників, безпеку праці, рівень оплати праці тощо. 

Костирко Р.О. [11], Малиновська Н.В. [14] (11,76 % авторів) 
до переваг інтегрованої звітності відносять підвищення якості 
корпоративного управління. Підвищення якості корпоративного 
управління відбувається через отримання інформації як фінансо-
вого, так і нефінансового характеру, яка наведена в інтегрованій 
звітності, а також відсутня у традиційній бухгалтерській звітності 
підприємства. 

Виокремлення такої переваги інтегрованої звітності як спри-
яння прийняттю мір для підвищення дохідності компанії у довго-
строковій перспективі здійснюють І. Дерун [7], П. Друкмен [9], 
Дж. Фриес [9] (11,76 % авторів). Аналізуючи інформацію, що на-
ведена в інтегрованій звітності можна приймати відповідні 
управлінські рішення які можуть сприяти збільшенню доходів 
підприємства у довгостроковій перспективі. 

Таку перевагу інтегрованої звітності як стимулювання мене-
джерів і зовнішніх стейкхолдерів до більш ефективної оцінки, 
управління та аналізу інформації, яка представлена в звіті виді-
ляють Л. Ватсон [3], М. Вілліс [3], Л.Н. Герасимова [6], Д. Філіпс 
[3] (11,76 % авторів). Вищевказана перевага не є сама по собі 
стимулюванням менеджерів і зовнішніх стейкхолдерів до більш 
ефективної оцінки, управління та аналізу інформації, що наведе-
на в інтегрованій звітності, а виступає тільки можливістю (інфо-
рмаційним наповненням) для всіх зацікавлених сторін проводити 
оцінку, управління та здійснювати аналіз. 

Серед інших переваг інтегрованої звітності окремо виділяєть-
ся така перевага як ширша перспектива при розгляді діяльності 
компанії (Винокурова О.А. [5], Домашенко Ю.В. [8] — 11,76 % 
авторів). Доцільно зупинитися на тому, що інтегрована звітність 
підприємства охоплює всі суттєві аспекти його діяльності, а тому 
інформаційне поле для аналізу перспектив діяльності підприємс-
тва буде розширене в порівнянні з традиційною бухгалтерською 
звітністю підприємства. 

В одиничних випадках до переваг інтегрованої звітності від-
носять врахування численні зміни в корпоративній звітності 
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(Агеєв А.І. [1], Галушкина М.В. [1], Копкова Є.С. [1], Смирнова 
В.А. [1], Штукельбергер Х. [1] — 5,88 % авторів). Так, як інтег-
рована звітність є новим видом звітності, вона враховує всі нові-
тні тенденції корпоративного звітування і є гнучкою до змін, що 
формують сучасні підходи до підготовки, складання, подання, за-
твердження та оприлюднення такої звітності. 

В окремих наукових працях серед переваг інтегрованої звітно-
сті підприємств наводять деофшоризацію економіки — 5,88 % 
авторів (Малиновська Н.В. [14]). Деофшеризація економіки це 
потенційна перевага інтегрованої звітності для суспільства, що 
проявляються в наданні інформації всім зацікавленим користува-
чам інтегрованої звітності, яка спрямована проти приховування 
доходів українських підприємств, що формально належать ком-
паніям, які знаходяться в офшорах. 

Дерун І. [7] (5,88 % авторів) виокремлює таку перевагу інтег-
рованої звітності як зменшення витрат компанії. Варто не пого-
дитись з вищевказаною перевагою, адже при формуванні інтег-
рованої звітності підприємство несе додаткові затрати часу на 
підготовку, складання, подання, затвердження та оприлюднення 
такої звітності, а отже і додаткові витрати на оплату праці праці-
вників, які задіяні в цьому процесі, витрати на розміщення інтег-
рованої звітності на web-cайті компанії, витрати на переклад ін-
тегрованої звітності на іноземну мову тощо. 

Виокремлення такої переваги інтегрованої звітності як зни-
ження рівня корупції здійснює Н.В. Малиновська [14] (5,88 % ав-
торів). Зниження рівня корупції як суспільна потенційна перевага 
інтегрованої звітності полягає в тому, що така звітність являється 
джерелом інформації про діяльність підприємства до якого є дос-
туп усіх зацікавлених сторін, що потребують відповідної інфор-
мації, наразі до цього інформація, яка знаходиться в інтегрованій 
звітності була недоступною для широкого загалу і була своєрід-
ним товаром. 

Також має місце розгляд такої переваги інтегрованої звітності 
як навчання специфічних груп стейкхолдерів (Домашенко Ю.В. 
[8] — 5,88 %). Навчання специфічних груп стейкхолдерів перед-
бачає отримання ними знання щодо розуміння показників інтег-
рованої звітності підприємства. 

До переваг інтегрованої звітності Ю.В. Домашенко [88] 
(5,88 % авторів) відносить оперування показниками не тільки в 
грошовому, а й у натуральному вираженні. Так, інтегрована звіт-
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ність — це звітність, яка ґрунтується на Міжнародних основах 
інтегрованої звітності [18] та включає сукупність фінансових 
базових та розрахункових показників, а також нефінансових по-
казників, які надаються на запит бухгалтерської служби іншими 
структурними підрозділами підприємства, і розкриває інфор-
мацію про створення вартості для ефективного управління ка-
піталом (людським, природним, соціальним, інтелектуальним, 
промисловим, фінансовим тощо) в короткостроковому, серед-
ньостроковому та довгостроковому періодах. 

Виділення такої переваги інтегрованої звітності як підвищен-
ня кредитного рейтингу здійснює Н.В. Малиновська (5,88 % ав-
торів). Аналіз нефінансової інформації, яка наведена в інтегро-
ваній звітності підприємства дає більш повне явлення про 
діяльність такого підприємства в порівняні з традиційною бухга-
лтерською звітністю, що дозволяє кредиторам приймати більш 
виважені управлінські рішення стосовно кредитування підприєм-
ства, а отже підвищує кредитний рейтинг самого підприємства. 

Також має місце розгляд такої переваги інтегрованої звітності 
як підвищення релевантності інформації, яка використовується в 
процесі прийняття рішень як менеджерами, так і зовнішніми 
стейкхолдерами (Ватсон Л. [3], Вілліс М. [3], Філіпс Д. [3] — 
5,88 %). Підвищення релевантності інформації досягається через 
розширення інформаційного масиву даних в інтегрованій звіт-
ності, що використовується як менеджерами, так і зовнішніми 
стейкхолдерами для прийняття відповідних управлінських рі-
шень. 

В окремих наукових працях серед переваг інтегрованої звітно-
сті підприємств виділяють: покращення відносин з державними 
органами, податкові та страхові пільги, скорочення викривлень, 
поданих у звіті, сприяння зменшенню викидів в атмосферу‒ 
5,88 % авторів (Дерун І. [7]). Покращення відносин з державними 
органами відбувається через розкриття інформації про діяльність 
підприємства, зокрема про повноту нарахування та сплату подат-
ків і зборів до бюджетів різних рівнів. Щодо такої переваги інте-
грованої звітності як податкові та страхові пільги, необхідно за-
значити, що така інформація може бути наведена в інтегрованій 
звітності. Скорочення викривлень, поданих у звітності досягаєть-
ся через проведення обов’язкового аудиту інтегрованої звітності, 
перевірку показників відповідними підрозділами підприємства, 
які надають дані для складання інтегрованої звітності, моніто-
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ринг інтегрованої звітності внутрішніми аудиторами, що слідку-
ють за якістю такої звітності. Превага інтегрованої звітності як 
сприяння зменшенню викидів в атмосферу досягається шляхом 
відкриття цих даних всім зацікавленим користувачам, і збіль-
шення викидів в атмосферу шкодить іміджу підприємства, як 
забруднювача навколишнього середовища. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. В процесі даного наукового дослідження проведено 
аналіз переваг інтегрованої звітності в порівнянні з традиційною 
бухгалтерською звітністю. Виділені переваги інтегрованої звіт-
ності свідчать, що даний вид звітності є актуальним напрямком 
розвитку вітчизняної практики звітування, який виведе його на 
якісно новий рівень. 

В подальших наукових дослідженнях пропонується зосереди-
ти увагу на аналізі недоліків інтегрованої звітності підприємства. 
Порушені в статті питання не є вичерпними й потребують допов-
нень, змін, уточнень та конкретизації. 
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Advantages of integrated company reporting 

 
Abstract 
Research objective. The research aims at analysis of integrated reporting 
benefits in order to distinguish its features among other types of reporting for 
implementation in domestic practice of reporting. 
Methodology. Theoretical and methodological basis of the research is formed 
by dialectic method of scientific thinking, and systematic approach to the critical 
analysis of integrated reporting benefits. The paper uses comparative analysis 
for benefits of integrated reporting. The article is based on systematic and 
synergistic approaches, according to which the benefits of integrated reporting 
are considered inextricably linked with ensuring the further development of 
integrated reporting in the national reporting practice. 
Findings. In the process of research, the benefits of integrated reporting 
compared with traditional accounting reporting were analyzed. The advantages 
of integrated reporting indicate that this type of reporting is a relevant direction 
for the development of national reporting practice contributing it with new 
quality. It will ensure foreign capital inflow for sustainable development of a 
country as a whole, and a separate enterprise, in particular. 
Value Added. The scientific value of the research is in the further development 
of integrated reporting based on the revealing and generalization of its 
advantages over traditional reporting taking into account the international trend 
towards the formation of integrated reporting. The practical value of this 
research should promote integrated reporting and its implementation into 
national reporting practice. Social value of the obtained results contributes to 
the information and acquaintance of all potential compilers and users of 
integrated reporting with its benefits. 
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