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Бурлан С. А., Каткова Н. В. Організаційне забезпечення формування інтегрованої звітності підприємства
У статті розглянуто організаційні аспекти формування інтегрованої звітності на сучасному підприємстві в контексті функціонального при-
значення даної звітності як елементу інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. Визначено основні проблеми ор-
ганізаційного забезпечення процесу побудови ефективної системи інтегрованої звітності підприємства, врахування яких дозволяє отримувати 
очікувані результати та забезпечувати виконання цілей інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень. Надано рекомендації щодо 
організації системи інтегрованого обліку та контролю, процесів введення, обробки та використання інформації для складання інтегрованої 
звітності; запропоновано організаційну модель процесу формування інтегрованої звітності підприємства. Відзначено, що в організаційних сис-
темах сучасних підприємств мають бути закладені потенційні можливості трансформації інформації стосовно фінансових та нефінансових 
аспектів діяльності в економічну цінність. 
Ключові слова: інтегрована звітність, підприємство, управлінський облік, організаційні аспекти, інформаційне забезпечення, управлінські рішен-
ня, ресурси, результати.
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Бурлан С. А., Каткова Н. В. Организационное обеспечение  

формирования интегрированной отчетности предприятия
В статье рассмотрены организационные аспекты формирования ин-
тегрированной отчетности на современном предприятии в контек-
сте функционального назначения данной отчетности как элемента 
информационного обеспечения процесса принятия управленческих 
решений. Определены основные проблемы организационного обеспе-
чения процесса построения эффективной системы интегрированной 
отчетности предприятия, учет которых позволяет получать ожи-
даемые результаты и обеспечивать выполнение целей информаци-
онной поддержки принятия управленческих решений. Даны рекомен-
дации по организации системы интегрированного учета и контроля, 
формированию интегрированной отчетности, процессов ввода, об-
работки и использования информации для составления интегриро-
ванной отчетности; предложена организационная модель процесса 
формирования интегрированной отчетности предприятия. Отме-
чено, что в организационных системах современных предприятий 
должны быть заложены потенциальные возможности трансформа-
ции информации относительно финансовых и нефинансовых аспек-
тов деятельности в экономическую ценность.
Ключевые слова: интегрированная отчетность, предприятие, управ-
ленческий учет, организационные аспекты, информационное обеспе-
чение, управленческие решения, ресурсы, результаты.
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Burlan S. A., Katkova N. V. The Organizational Support of Formation  

of the Integrated Enterprise Reporting
The article considers the organizational aspects of formation of the integrat-
ed reporting in a contemporary enterprise in the context of the functional 
purpose of this reporting as an element of the information support for the 
managerial decision-making process. The main issues of the organizational 
support for the process of building an effective integrated reporting sys-
tem at an enterprise have been defined, accounting of which would help to 
obtain the expected results and ensure that objectives of the information 
support for the managerial decisions are met. The article provides recom-
mendations for the organization of a system for the integrated accounting 
and control, formation of the integrated reporting, processes for the input, 
processing and using information for preparation of integrated reporting; an 
organizational model of the process of formation of the integrated reporting 
for enterprise has been proposed. It has been specified that the institutional 
systems of contemporary enterprises should have the potential capabilities 
to transform information on financial and non-financial aspects of activities 
into economic value.
Keywords: integrated reporting, enterprise, management accounting, or-
ganizational aspects, information support, managerial decisions, resources, 
results.
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Функціонування підприємства в сучасному еко-
номічному середовищі все частіше характеризу-
ється категоріями сталого розвитку, для якого 

однаково важливими є досягнення фінансових резуль-
татів, вирішення суспільних проблем, а також захист на-

вколишнього середовища. Саме через різноманітність 
цілей розвитку підприємства, викликану зміною умов 
та пріоритетів суспільно-економічного середовища, від-
буваються суттєві зміни в інформаційному забезпеченні 
процесу прийняття управлінських рішень керівництвом 
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підприємств. Система інтегрованого обліку та звітності 
виступає інструментом забезпечення ефективності ко-
мунікаційних каналів між підприємством і його вигодо-
набувачами та зовнішнім середовищем, представляючи 
ситуацію на підприємстві більш комплексно, з урахуван-
ням як матеріальних, так і нематеріальних аспектів фор-
мування кінцевого результату діяльності підприємства. 
З огляду на це, особливої актуальності набуває дослі-
дження проблематики організації процесу формування 
інтегрованої звітності на сучасному підприємстві.

Теоретичні та практичні аспекти щодо інтегро-
ваної звітності широко представлені в роботах закор-
донних дослідників, зокрема: М. Штейна [17] К. Чурета,  
Р. Еклеса [12; 13], А. Зікарі [18], М. Арнольда, А. Базена, 
Р. Франка [11]. Проблемні питання організації впрова-
дження та використання інтегрованої звітності підпри-
ємств розглядаються також у роботах вітчизняних вче-
них, таких як О. Гриценко [3], П. Атамас [1], А. Гордієнко 
[2], Р. Костирко [5] та інших.

Попри вагомий внесок науковців та практиків 
у формування теоретико-методологічної бази дослі-
дження інтегрованої звітності питання організаційного 
забезпечення впровадження, складання та розвитку ін-
тегрованої звітності як способу створення ефективної 
інформаційної бази для прийняття обґрунтованих і ре-
зультативних управлінських рішень потребують суттє-
вого поглиблення та розширення.

Метою статті є виявлення проблем організацій-
ного забезпечення інтегрованої звітності підприємства 
та розробка рекомендацій щодо його формування.

На даний момент підприємства все частіше вико-
ристовують інтегровану звітність як спосіб за-
безпечення процесів прийняття рішень збалан-

сованою інформацію щодо стану внутрішнього серед-
овища підприємства (включаючи питання формування 
його цінності за допомогою матеріальних і нематеріаль-
них компонент), та комплексного впливу його діяльності 
на суспільство, економіку та екологію [2; 4–6]. Проявом 
цього процесу є поширення у практиці нових інструмен-
тів управлінського обліку, орієнтованих на потреби під-
приємства щодо вирішення певного переліку проблем 
екологічного, соціального та економічного характеру. 

Аналізуючи історичний розвиток інтегрованої 
звітності як прогресивної моделі організації системи 
обліку та контролю на підприємстві, можна стверджу-
вати, що в процесі цього розвитку зміні піддалися пер-
спективи та напрями створення нефінансових звітів у 
відповідь на диференційовані суспільні очікування. 

Сучасні компанії намагаються інтегрувати фінан-
сові та нефінансові дані, проблематику економічного, 
екологічного та суспільного розвитку багатьма спо-
собами, що мало наслідком збільшення комбінацій та 
форматів діючих моделей звітності конкретних підпри-
ємств, розвиток нових форм, інструментів та моделей. 
Зокрема, можна виокремити такі підходи до організації 
процесу складання звітності, орієнтованої на комплекс-
не висвітлення нематеріальних і матеріальних факторів, 
економічних, екологічних і суспільних аспектів резуль-
тативності діяльності [1; 8]:

1. Звітність щодо сталого розвитку, як доповнення 
до фінансового звіту підприємства. Деякі підприємства 
додатково, крім фінансового звіту, публікують звіти зі 
сталого розвитку. Звітність цього виду являє собою пу-
блікацію, яка одночасно надає інформацію, що стосуєть-
ся дій і результатів підприємства в суспільній, економіч-
ній та екологічній сферах.

2. Розширений фінансовий звіт. З огляду на зроста-
юче значення  суспільних та екологічних аспектів щораз 
більша кількість підприємств поєднує питання сталого 
розвитку з фінансовим звітом, включаючи їх у примітки 
до фінансової звітності.

3. Декілька різних відмінних звітів. Замість роз-
робки інтегрованої звітності або включення нефінансо-
вих даних у фінансовий звіт частина підприємств фор-
мує та публікує різні серії звітів (наприклад, звіт з охо-
рони навколишнього середовища, звіт із соціальної від-
повідальності, звіт щодо корпоративної культури і т. п.).  
Кожен з цих звітів належить до специфічного урівнова-
женого аспекту розвитку підприємства і спрямований 
на задоволення потреб різних груп користувачів.

4. Інтегрована звітність. Частина підприємств здій-
снює розробку та поширення єдиного звіту, який поєднує 
в собі фінансові дані, що походять з річного звіту, з нефі-
нансовими даними (питання охорони навколишнього се-
редовища, суспільного впливу), які можна знайти у звітах 
щодо сталого розвитку. Цього виду звітність характери-
зується обліком фінансових і нефінансових даних у такий 
спосіб, який віддзеркалює їх взаємний вплив.

Інтегрована звітність, на відміну від існуючих тради-
ційних систем звітності, обліку та контролю, являє 
собою джерело істотної інформації про стратегію 

організації, проблеми та тенденції управління та шля-
хи вирішення комерційних, соціальних і екологічних 
питань. За допомогою ефективного об’єднання різних 
сфер, які поєднуються в інтегрованій звітності (еконо-
міка, екологія, суспільство з одного боку, в іншому кон-
тексті – оцінка як матеріальних, так і нематеріальних 
аспектів та умов діяльності організації), керівництво 
підприємства має можливість не лише отримати в роз-
порядження інформацію про результати діяльності в 
минулому, але й демонструвати довгострокову перспек-
тиву формування цінності компанії в майбутньому, і, що 
важливо, описуючи діяльність компанії у певному кон-
тексті (соціальному, економічному, екологічному) [4].

На сьогоднішній день інтегрована звітність вва-
жається моделлю, орієнтованої в майбутнє, що більш 
повно забезпечує потреби користувачів звітності в 
отриманні обґрунтованої та повноцінної інформації як 
основи прийняття управлінських рішень [14; 15]. Істот-
ним і динамічним фактором прийняття управлінських 
рішень стають нефінансові дані стосовно діяльності під-
приємств у сучасному бізнес-середовищі. 

Інтегрована звітність відіграє важливе значення в 
процесі прийняття управлінських рішень, оскільки надає 
достатньо вичерпну інформацію, необхідну менеджмен-
ту для ефективного реагування на зміни у внутрішньому 
та зовнішньому середовищі, у структурі активів та в тен-
денціях досягнення основних цілей розвитку. Інтегрова-
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на звітність підприємства є інструментом більш ефектив-
ного спілкування, що забезпечує послідовність процесів 
і поліпшення зовнішніх комунікацій [1]. Підприємства, 
що використовують інтегровану звітність, демонструють 
комплексний підхід до обліку та контролю, плануван-
ня та керівництва, поєднуючи нефінансові та фінансові 
ключові показники ефективності з метою представлення 
шляхів досягнення цілісної стратегії розвитку.

Усі зазначені ключові переваги інтегрованої звіт-
ності є передумовами стратегічного розвитку 
бізнесу, що застосовує дану модель звітності, 

оскільки вона пов’язує стратегічні аспекти діяльно-
сті організації з її результатами на операційному рівні, 
зобов’язаннями по вирішенню важливих екологічних, 
соціальних та економічних питань. Водночас, поряд з пе-
ревагами використання інтегрованої звітності, існують 
певні проблемні аспекти організаційного характеру, що 
ускладнюють швидке та ефективне впровадження та по-
ширення інтегрованої звітності в практиці сучасних під-
приємств (рис. 1).

Безумовно, однією з головних проблем у сфе-
рі інтегрованої звітності, яка по сьогодні залишилася 
нерозв’язаною ні в глобальних масштабах [10; 13; 14], 
ні на рівні України [7; 8], є відсутність відповідних стан-
дартів, що забезпечували б порівнянність, зв’язність, 
достовірність та можливість контролю інтегрованої 
звітності. Впровадження інтегрованої звітності, стан-
дартизованої на міжнародному рівні, з одного боку, до-
зволило б підприємствам вирішити проблему подання 
звітної інформації за єдиними правилами, що діють 
у всьому світі, а з іншого – забезпечило б сприйняття 
інтегрованої звітності не як знаряддя піару, а як форму 
комплексного представлення інформації щодо фактич-
ної та актуальної ситуації на підприємстві.

Однією з найбільш значущих проблем викори-
стання прогресивних моделей звітності в Украї-
ні є також діюча в даний час тенденція відо-

браження мінімальних фінансових результатів через 
фіскальну спрямованість бухгалтерського обліку. Інте-
грована звітність у цьому контексті функціонально за-
безпечує можливість для керівництва та власників під-
приємства мати інформацію, необхідну для прийняття 
обґрунтованих і доцільних управлінських рішень щодо 
поліпшення результатів діяльності в довгостроковій 
перспективі, що забезпечується передусім шляхом по-
стійного та послідовного зростання ефективності вико-
ристання ресурсів на підприємстві.

Подолання зазначених проблем організаційного 
забезпечення формування інтегрованої звітності сучас-
них підприємств є важливим завданням розвитку су-
часної системи обліку та контролю підприємств. 

Безумовно, не всім підприємствам вигідно деталь-
но розкривати інформацію не лише про власне фінан-
сове становище (що часто вимагається законодавством 
країни), але й про інші аспекти діяльності. Проте бажан-
ня формування позитивного іміджу компанії, передусім 
серед інвесторів, отримання довіри клієнтів у зв’язку з 
доступністю інформації та її відкритістю стимулює та 
стимулюватиме надалі все більшу кількість підприємств 
використовувати у своїй практиці модель інтегрованої 
звітності як базової в корпоративній системі обліку та 
контролю. 

Організація процесу формування інтегрованої 
звітності підприємства передбачає комплекс органі-
заційних заходів, реалізація яких необхідна для впро-
вадження та функціонування конкретних елементів –  
підсистем інтегрованої системи обліку та контролю 
підприємства. Такими підсистемами є інформаційні 
системи, задіяні для обробки та аналізу інформації, ор-

 

Організаційні проблеми впровадження та формування інтегрованої
звітності на підприємстві  

 
Складність процесів встановлення взаємозв’язків між фінансовою
та нефінансовою звітністю  

 
Складність організації обліку нематеріальних активів, встановлення
їх адекватної вартості за певний період часу  

 
Відсутність стандартів оцінки та відображення нефінансової інформації
у звітності  

 

Складність перевірки достовірності інтегрованої звітності
зовнішніми користувачами   

Відсутність єдиних вимог та стандартів інтегрованої звітності  

 
Складність порівняння інформації, що надається різними компаніями
в межах інтегрованої звітності  

Високі вимоги до рівня професійної підготовки задіяних у процесі
складання інтегрованої звітності фахівців  

 
Рис. 1. Організаційні проблеми впровадження та формування інтегрованої звітності на підприємстві
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ганізаційна структура підприємства, яку слід привести 
у відповідність до цілей організації інтегрованого облі-
ку та контролю, методичне забезпечення та стандарти,  
а також – інтегрована звітність підприємства, що є ре-
зультатом функціонування інтегрованої системи обліку 
та контролю підприємства та джерелом збалансованої 
та підготовленої належним чином інформації, необхід-
ної для обґрунтування та прийняття управлінських рі-
шень на підприємстві (рис. 2).

для складання звітності відповідного виду. Такий робо-
чий план дозволяє один разу введену інформацію вико-
ристовувати кілька разів для різних цілей.

На рис. 3 представлено схему організації процесів 
введення, обробки та використання для складання інте-
грованої звітності інформації, необхідної для прийнят-
тя управлінських рішень на підприємстві.

Запропоновані рекомендації щодо оптимізації 
обліково-аналітичного забезпечення діяльності сучас-

 

Цілі та задачі розвитку
підприємства  

Система обліку та контролю підприємства  

Фінансовий
облік 

Управлінський
облік

 
 

Статистичний
облік 

Внутрішньо-
господарський

контроль 

Інші елементи
системи обліку

та контролю 

Інтеграція елементів системи обліку та контролю підприємства  

Принципи
інтеграції 

Теоретико-методологічна база
інтегрованого обліку

та формування інтегрованої
звітності  

Інтегрована система обліку та контролю підприємства  

Інформаційні
системи 

Організаційна
структура 

Методичне
забезпечення,

стандарти 

Інтегрована
звітність

підприємства 

Процес прийняття управлінських
рішень на підприємстві  

Рис. 2. Організація процесу формування інтегрованої звітності підприємства

Структура інтегрованої системи обліку та контро-
лю підприємства формується відповідно до цілей, за-
вдань і стратегії розвитку організації. Ефективність 
функціонування цієї системи досягається за рахунок 
регламентацій усіх її елементів на рівні внутрішніх стан-
дартів обліку, що мають відповідати діючому законо-
давству та внутрішнім регламентам, нормам і правилам 
корпоративного управління. 

Організація процесів інтеграції обліку та контр-
олю на підприємстві здійснюється, виходячи з 
особливостей обліково-контрольної діяльності 

конкретного підприємства, передусім – системи управ-
лінського обліку, і з дотриманням єдності предмета і 
методів обліку та контролю, складання звітності. У про-
цесі інтеграції складання фінансової та управлінської 
звітності в загальну систему облік ведеться на єдиній 
принципово-методологічній основі. У рамках дотри-
мання єдиної методологічної основи слід застосовувати 
структурований робочий план, де виділяються модулі 

них підприємств ґрунтуються на впровадженні моделі 
інтегрованої звітності. 

ВИСНОВКИ
Інтегрована звітність як сучасна прогресивна мо-

дель обліку та контролю, що стрімко поширюється та 
має значний потенціал розвитку за сучасних умов як у 
світі, так і, зокрема, в Україні, фокусується не тільки на 
фінансовому капіталі, а й на виробничих, людських, ін-
телектуальних, природних і соціальних ресурсах, що ро-
бить її інструментом, покликаним об’єднати всі аспекти 
господарської діяльності підприємства в один чіткий та 
зрозумілий для її користувачів формат.

З огляду на варіативність інформаційних запитів 
різних груп користувачів, в Україні доцільним є форму-
вання адаптивної моделі інтегрованої звітності в кон-
тексті стратегічного соціо-еколого-економічного роз-
витку підприємства, з використанням запропонованих 
у роботі пропозицій організаційного характеру щодо 
системи інтегрованого обліку та контролю, формуван-
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ня інтегрованої звітності, процесів введення, обробки 
та використання інформації для складання інтегрованої 
звітності.

В організаційних системах сучасних підприємств 
мають бути закладено потенційні можливості трансфор-
мації інформації стосовно фінансових і нефінансових 
аспектів діяльності підприємства в економічну цінність, 
що забезпечує обґрунтованість та ефективність управ-
лінських рішень на підприємстві та, як наслідок, – фор-
мування та підтримку його конкурентних переваг.         
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