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Розвиток завдань інтегрованої звітності  
суб’єктів господарювання 

 
На даний час Міжнародні основи інтегрованої звітності не містять переліку завдань інтегрованої 

звітності, що обмежує повне розкриття мети її підготовки. Це впливає на практику формування системи 
інтегрованої звітності суб’єктів господарювання, адже в основу будь-якого організаційного процесу 
закладається науково обґрунтована теоретична складова. Метою статті є узагальнення та поглиблення 
підходів до визначення завдань інтегрованої звітності суб’єктів господарювання. Здійснено аналіз наукових 
підходів до визначення завдань інтегрованої звітності суб’єктів господарювання. Виявлено, що визначені 
науковцями завдання інтегрованої звітності не в повній мірі розкривають її мету. Часто дослідники 
пропонують підхід, який, звужує адресність інтегрованої звітності, обмежує коло її користувачів та 
об’єктів, інформація про які розкривається у такій звітності. На основі проведеного аналізу автором 
здійснено уточнення переліку завдань підготовки інтегрованої звітності суб’єктами господарювання. 
Запропонований перелік завдань інтегрованої звітності доцільно включити у текст Міжнародних основ 
інтегрованої звітності. Це сприятиме більш повному розкриттю і розумінню мети інтегрованої звітності, 
та, відповідно, забезпечить ефективне формування системи інтегрованої звітності суб’єкта господарювання. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, інтегрована звітність, Міжнародні основи інтегрованої 
звітності, завдання інтегрованої звітності, звітна інформація. 
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Развитие заданий интегрированной отчетности 
субъектов хозяйствования 

 
В настоящее время Международные основы интегрированной отчетности не содержат перечня задач 

интегрированной отчетности, что ограничивает полное раскрытие цели ее подготовки. Это влияет на 
практику формирования системы интегрированной отчетности субъектов хозяйствования, ведь в основе 
любого организационного процесса лежит научно обоснованная теоретическая составляющая. Целью статьи 
является обобщение и углубление подходов к определению задач интегрированной отчетности субъектов 
хозяйствования. Осуществлен анализ научных подходов к определению задач интегрированной отчетности 
субъектов хозяйствования. Выявлено, что определенные учеными задачи интегрированной отчетности не в 
полной мере раскрывают ее цель. Часто исследователи предлагают подход, который, сужает адресность 
интегрированной отчетности, ограничивает круг ее пользователей и объектов, информация о которых 
раскрывается в такой отчетности. На основе проведенного анализа автором уточнен перечень задач 
подготовки интегрированной отчетности субъектами хозяйствования. Предложенный перечень задач 
интегрированной отчетности целесообразно включить в текст Международных основ интегрированной 
отчетности. Это будет способствовать более полному раскрытию и пониманию цели интегрированной 
отчетности, и, соответственно, обеспечит эффективное формирование системы интегрированной 
отчетности предприятия. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, интегрированная отчетность, Международные основы 
интегрированной отчетности, задачи интегрированной отчетности, отчетная информация. 
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Development of Tasks of Enterprise’s Integrated 
Reporting 

 
Currently, the International Integrated Reporting Framework does not include a list of integrated reporting 

tasks that limits the full disclosure of the purpose of its preparation. This affects the practice of forming an integrated 
accounting system for business entities, since in the basis of any organizational process a scientifically substantiated 
theoretical component is laid. The purpose of the article is to generalize and deepen the approaches to the definition of 
tasks of enterprise’s integrated reporting. The analysis of scientific approaches to the definition of tasks of integrated 
reporting of economic entities is carried out. It has been found that the tasks of integrated reporting set by scientists are 
not fully revealing its purpose. Often, researchers propose an approach that restricts the targeting of integrated 
reporting, restricts the range of users and objects that information is disclosed in such reporting. On the basis of the 
analysis carried out by the author, the list of tasks for the preparation of integrated reporting by economic entities has 
been clarified. The proposed list of integrated reporting tasks should be included in the International Integrated 
Reporting Framework. This will contribute to more complete disclosure and understanding of the purpose of integrated 
reporting, and, accordingly, will ensure the effective formation of the integrated reporting system of the entity. 

Keywords: accounting, integrated reporting, The International Integrated Reporting Framework, tasks of 
integrated reporting, reporting information. 
 
Постановка проблеми. На сьогодні, відсутність 

викладення завдань інтегрованої звітності в 
Міжнародних основах інтегрованої звітності (англ.: 
The International Integrated Reporting Framework, далі 
‒ І<IR>F) [9] унеможливлює повне розкриття мети 
такої звітності. Це, безумовно, впливає на практику 
формування системи інтегрованої звітності суб’єктів 
господарювання, адже в основу будь-якого 
організаційного процесу в інформаційній сфері 
закладається науково обґрунтована теоретична 
складова. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

В публікаціях різних дослідників завдання 
інтегрованої звітності суб’єктів господарювання 
розглядається як: 

а) задоволення потреб інвесторів та відображення 
зв’язку між стійкістю бізнесу і його економічною 
стійкістю (Н.Ю. Єршова, Р.О. Костирко [4, c. 454; 6, 
c. 148]); 

б) створення умов для зв’язаного та ефективного 
підходу до корпоративної звітності, підтримку 
інтегрованого мислення при прийнятті рішень та 
посилення підзвітності капіталів і розуміння 
взаємозалежності між ними (Н.Ю. Єршова, 
Р.В. Кузіна [4, c. 454; 7, c. 282]); 

в) встановлення взаємозв’язку між результатами 
основної діяльності підприємств та її численними 
наслідками (Р.О. Костирко, Т.М. Фатеєва [6, c. 148; 9]); 

г) об’єднання та стандартизація різних форм 
нефінансової звітності, інтеграція фінансових та 
нефінансових показників (А.І. Агеев, 
М.В. Галушкіна, Є.В. Копкова, В.А. Смирнова, 
К. Штукельбергер [5, c. 46]); 

ґ) створення інноваційних елементів забезпечення 
формату звітності (Н.Ю. Єршова [4, c. 454]); 

д) зміщення акцентів в показниках з 
короткострокових до довгострокових (Р.О. Костирко 
[6, c. 148]); 

е) надання інформації для розподілу фінансового 
капіталу (Р.В. Кузіна [7, c. 282]); 

Не зменшуючи вагомості наукових напрацювань 
провідних дослідників, зауважимо, що питання 
розвитку завдань інтегрованої звітності не знайшли 
достатнього опрацювання в їх дослідженнях. 
Метою статті є узагальнення та поглиблення 

підходів до визначення завдань інтегрованої звітності 
суб’єктів господарювання. 

Методика дослідження. Для досягнення 
поставленої мети використано такі наукові методи як 
аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, 
ідеалізація, узагальнення та моделювання. 
Виклад основних результатів дослідження. В 

попередніх публікаціях нами було досліджено 
економічну сутність поняття «інтегрована звітність» 
[1], визначено коло користувачів такої звітності [2] та 
визначено мету інтегрованої звітності [3]. Відтак, у 
цьому дослідженні спробуємо визначити та 
обґрунтувати завдання інтегрованої звітності. 

Визначення завдань інтегрованої звітності в 
літературних джерелах наведено в табл. 1. 

На нашу думку, наведені визначення завдань 
інтегрованої звітності не в повній мірі розкривають її 
мету. Адже, мету інтегрованої звітності можна 
визначити як надання інформації всім зацікавленим 
користувачам для прийняття управлінських рішень 
стосовно можливості підприємства створювати 
вартість в коротко-, середньостроковому та 
довгостроковому періодах, а також забезпечення 
інформацією зацікавлених осіб про капітал, який 
використовує та на який впливає суб’єкт 
господарювання [3, c. 96]. Відтак доцільно провести 
аналіз підходів до визначення завдань інтегрованої 
звітності. Узагальнення підходів до визначення 
завдань інтегрованої звітності здійснено в табл. 2. 
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Таблиця 1 

Визначення завдань інтегрованої звітності в літературних джерелах 

№ 
з/п Автор Завдання інтегрованої звітності 

1 

А.І. Агеев, 
М.В. Галушкіна, 
Є.В. Копкова, 
В.А. Смирнова, 

К. Штукельбергер  
[5, c. 46] 

Завдання інтегрованої звітності ‒ об’єднання та стандартизація різних форм 
нефінансової звітності, інтеграція фінансових та нефінансових показників 
діяльності компаній 

2 Н.Ю. Єршова 
[4, c. 454] 

1) Задоволення інформаційних потреб інвесторів, завдяки інформації про 
наслідки прийняття рішень в довгостроковій перспективі; 
2) 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; 
3) 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); 
4) Посилення підзвітності щодо широкої бази капіталів (фінансового, 
промислового, інтелектуального, соціального і природного) і поліпшення 
розуміння взаємозалежності між ними; 
5) Створення інноваційних елементів забезпечення формату звітності за ESG-
факторами для систематичного включення в процес при прийнятті 
довгострокових управлінських рішень; 
6) Підтримка інтегрованого мислення при прийнятті рішень, зосереджених на 
створенні цінності компанії в довгостроковому періоді. 

3 Р.О. Костирко 
[6, c. 148] 

1) Задоволення інформаційних потреб довгострокових інвесторів; 
2) Відображення взаємозв’язку між чинниками оточуючого середовища, 
соціальними, наглядовими і фінансовими чинниками в прийнятті рішень; 
3) Відображення зв’язку між стійкістю бізнесу і його економічною цінністю; 
4) Зміщення акцентів в показниках оцінки результатів роботи бізнесу з 
короткострокових на довгострокові. 

4 Р.В. Кузіна 
[7, c. 282] 

Основними завданнями інтегрованої звітності є: 
‒ вироблення більш зв’язного та ефективного підходу до корпоративної 
звітності, яка б розкривала повний спектр факторів, що суттєво впливають на 
здатність організації створювати цінність протягом часу, та поєднувала в собі 
інші напрями звітності; 
‒ надання інформації для розподілу фінансового капіталу, який підтримує 
довгострокове, а також коротко- та середньострокове створення вартості; 
‒ посилення підзвітності та відповідальності щодо широкої бази капіталів 
(фінансового, промислового, інтелектуального, людського, соціального), 
розуміння взаємозв’язку між ними; 
‒ підтримку інтегрованого мислення, прийняття рішень і дій, зосереджених на 
створенні цінності в короткостроковому, середньостроковому та 
довгостроковому періодах. 

5 Т.М. Фатеєва, 
С.О. Тотрова [9] 

Основне завдання інтегрованої звітності ‒ встановити взаємозв’язок між 
результатами основної діяльності підприємств і її численними наслідками, 
щоб розуміти, ціною яких втрат і витрат досягається економічне благополуччя 
або неблагополуччя окремо взятої компанії 

Джерело: узагальнено автором на основі [4-7, 9]. 
 



Бухгалтерський облік  

Accounting and Finance, № 3 (77)’ 2017 9

 
Таблиця 2 

Узагальнення підходів до визначення завдань інтегрованої звітності у працях науковців 

№ 
з/п 

Підходи до визначення завдань інтегрованої 
звітності Автори Кількість 

джерел 

1 Задоволення потреб інвесторів Н.Ю. Єршова, Р.О. Костирко 2 

2 Відображення зв’язку між стійкістю бізнесу і 
його економічною стійкістю Н.Ю. Єршова, Р.О. Костирко 2 

3 Створення умов для зв’язаного та ефективного 
підходу до корпоративної звітності Н.Ю. Єршова, Р.В. Кузіна 2 

4 Підтримка інтегрованого мислення при 
прийнятті рішень Н.Ю. Єршова, Р.В. Кузіна 2 

5 Посилення підзвітності капіталів і розуміння 
взаємозалежності між ними Н.Ю. Єршова, Р.В. Кузіна 2 

6 
Встановити взаємозв'язок між результатами 
основної діяльності підприємств і її численними 
наслідками 

Р.О. Костирко, Т.М. Фатеєва 2 

7 
Об'єднання та стандартизація різних форм 
нефінансової звітності, інтеграція фінансових та 
нефінансових показників 

А.І. Агеев, М.В. Галушкіна, 
Є.В. Копкова, В.А. Смирнова, 

К. Штукельбергер 
1 

8 Створення інноваційних елементів забезпечення 
формату звітності Н.Ю. Єршова 1 

9 Зміщення акцентів в показниках з 
короткострокових до довгострокових Р.О. Костирко 1 

10 Надання інформації для розподілу фінансового 
капіталу Р.В. Кузіна 1 

Джерело: узагальнено автором на основі [4-7, 9]. 
 

Виявлено, що Н.Ю. Єршова та Р.О. Костирко 
дотримуються думки, що завдання інтегрованої 
звітності є:  

1) задоволення потреб інвесторів;  
2) відображення зв’язку між стійкістю бізнесу і 

його економічною стійкістю. 
На нашу думку, дослідники пропонують підхід 

до визначення завдань інтегрованої звітності, який 
звужує адресність такої звітності, і обмежує коло її 
користувачів. Стосовно завдання яке відображає 
зв’язок між стійкістю бізнесу і його економічною 
стійкістю, слід зазначити, що економічна стійкість 
суб’єктів господарювання прямо залежить від 
зовнішніх та внутрішніх факторів, які пливають на 
стійкість самого бізнесу в цілому. 

Н.Ю. Єршова та Р.В. Кузіна здійснюють 
дослідження завдань інтегрованої звітності як: 
а) створення умов для зв’язаного та ефективного 
підходу до корпоративної звітності; б) підтримка 
інтегрованого мислення при прийнятті рішень; 
в) посилення підзвітності капіталів і розуміння 
взаємозалежності між ними. 

Підтримуємо думку Р.В. Кузіної, що завданням 
інтегрованої звітності є вироблення більш зв’язного 
та ефективного підходу до корпоративної звітності, 
яка б розкривала повний спектр факторів, що суттєво 
впливають на здатність організації створювати 
цінність протягом часу, та поєднувала в собі інші 
напрями звітності [8, c. 282]. Щодо підтримки 
інтегрованого мислення при прийнятті управлінських 
рішень необхідно зазначити наступне, що завданням 
інтегрованої звітності є інформаційне забезпечення 
інтегрованого мислення при прийнятті таких рішень. 

Як наголошує Р.В. Кузіна [8, c. 282], завданням 
інтегрованої звітності є посилення підзвітності та 
відповідальності щодо широкої бази капіталів 
(фінансового, промислового, інтелектуального, 
людського, соціального), розуміння взаємозв’язку 
між ними. Проте, дослідник у складі капіталів не 
виділяє природнього капіталу, який наведений у 
п. 2.15 I<IR>F [10]. 

Аналізуючі підходи до визначення мети 
інтегрованої звітності в довідковій літературі 
(табл. 1), слід зазначити, що такі автори як 
Р.О. Костирко та Т.М. Фатеєва, розглядають завдання 
інтегрованої звітності як встановлення взаємозв’язку 
між результатами основної діяльності підприємств та 
її численними наслідками. Вважаємо такий підхід не 
точним, адже види діяльності підприємства 
включають не лише основну діяльність а й інші, які 
повинні розглядатися в інтегрованій звітності (рис. 1). 

Отже, як видно з рис. 1, завдання інтегрованої 
звітності, визначене Р.О. Костирком та 
Т.М. Фатеєвою, є звуженим. Пропонуємо розширити 
його шляхом заміни основної діяльності на 
господарську діяльність підприємства. 

Як вважають А.І. Агеева, М.В. Галушкіна, 
Є.В. Копкова, В.А. Смирнова, К. Штукельбергер, 
завданням інтегрованої звітності є об’єднання та 
стандартизація різних форм нефінансової звітності, 
інтеграція фінансових та нефінансових показників. 
На нашу думку, завданням інтегрованої звітності є не 
об’єднання та стандартизація різних форм 
нефінансової звітності, а об’єднання фінансових та 
нефінансових показників у стандартизованій формі 
такої звітності. 
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Рис. 1. Види діяльності підприємства за НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

Джерело: [8]. 
 

В окремих наукових працях завдання інтегрованої 
звітності визначається як створення інноваційних 
елементів забезпечення формату звітності 
(Н.Ю. Єршова). Це слушна думка, адже формат 
інтегрованої звітності на даний час не 
регламентований, тому структура інтегрованої 
звітності повинна бути обговорена і на основі її 
затверджено формат інтегрованої звітності. 

Вітчизняний дослідник Р.О. Костирко, визначає 
завдання інтегрованої звітності як зміщення акцентів 
в показниках з короткострокових до довгострокових. 

Також окремим автором (Р.В. Кузіна) завдання 
інтегрованої звітності визначається як надання 
інформації для розподілу фінансового капіталу. 
Незрозуміло чому дослідник бере до уваги лише 
розподіл фінансового капіталу, адже згідно з п. 2.15 
I<IR>F [10] капіталів набагато більше, а саме: 
1) людський; 2) природній; 3) соціальний; 
4) інтелектуальний; 5) промисловий; 6) фінансовий. 

На основі поведеного аналізу завдань інтегрованої 
звітності підприємства, пропонуємо наступні 
уточнення (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Завдання інтегрованої звітності у працях авторів та власні пропозиції 

№ 
з/п 

Завдання інтегрованої звітності, визначені у 
проаналізованих наукових працях  Уточнення автора 

1 Задоволення потреб інвесторів Задоволення інформаційних потреб усіх 
зацікавлених користувачів 

2 Відображення зв’язку між стійкістю бізнесу і його 
економічною стійкістю 

Інформаційне забезпечення інтегрованого 
мислення при прийнятті управлінських рішень 

3 Створення умов для зв’язаного та ефективного 
підходу до корпоративної звітності 

Встановлення взаємозв'язку між результатами 
господарської діяльності підприємств і її 

численними наслідками 

4 Підтримка інтегрованого мислення при прийнятті 
рішень 

Об’єднання фінансових та нефінансових 
показників у стандартизованій формі інтегрованої 

звітності 

5 Посилення підзвітності капіталів і розуміння 
взаємозалежності між ними 

Надання інформації щодо людського, 
природнього, соціального, інтелектуального, 

промислового та фінансового капіталів 

6 
Встановлення взаємозв'язку між результатами 
основної діяльності підприємств і її численними 

наслідками 

Надання інформації стосовно створеної вартості в 
коротко-, середньостроковому та довгостроковому 

періодах 

7 
Об’єднання та стандартизація різних форм 

нефінансової звітності, інтеграція фінансових та 
нефінансових показників 

‒ 

8 Створення інноваційних елементів забезпечення 
формату звітності ‒ 

9 Зміщення акцентів в показниках з короткострокових 
до довгострокових ‒ 

10 Надання інформації для розподілу фінансового 
капіталу ‒ 

Джерело: розроблено автором. 
 

Господарська діяльність 

Звичайна діяльність 

Операційна діяльність Неопераційна діяльність 

Основна Інша Фінансова Інвестиційна Інша 
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Висновки. На підставі проведеного дослідження 
проаналізовано завдання інтегрованої звітності в 
наукових працях, уточнено їх склад та доповнено 
перелік вищевказаних завдань. Уточнений автором 
перелік завдань інтегрованої звітності пропонується 
включити у текст I<IR>F [10]. Це сприятиме більш 
повному розкриттю і розумінню мети інтегрованої 
звітності, та, відповідно, забезпечить ефективне 
формування системи інтегрованої звітності суб’єкта 
господарювання. 

Подальші наукові дослідження слід присвятити 
принципам інтегрованої звітності підприємства. 
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