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Серпенінова Ю. С. Проблеми та перспективи розвитку інтегрованої звітності як засобу додаткового розкриття 
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Аналіз світових тенденцій розвитку інтегрованої звітності дозволяє стверджувати, що відбуваються процеси конвергенції та поступово здій-
снюється перехід від конкуренції за розподіл сфер впливу між ключовими організаціями у сфері розробки стандартів до налагодження діалогу між 
ними з метою уніфікації, стандартизації й узгодженості між існуючими концепціями звітування. З іншого боку, спостерігається тенденція до 
розвитку інтегрованої звітності з урахуванням галузевої специфіки, що обумовлює потребу розробки галузевих стандартів інтегрованого звіту-
вання. Метою статті є дослідження підходів науковців до виокремлення існуючих проблемних аспектів імплементації інтегрованої звітності, а 
також систематизація перспективних напрямків розвитку інтегрованої звітності на основі аналізу звітів ключових організацій з розробки стан-
дартів інтегрованої звітності та надання послуг зі складання та верифікації такої звітності. Проблемні аспекти розвитку інтегрованої звітнос-
ті систематизовано в розрізі теоретико-методичних, технічно-організаційних та інституційних напрямків. Зазначені проблеми впровадження 
інтегрованої звітності задають загальні тенденції її подальшого розвитку, слугуючи орієнтирами для її вдосконалення. Попри існування різних 
поглядів ключових світових гравців з розробки стандартів інтегрованої звітності та надання послуг зі складання та верифікації такої звітності 
щодо подальших перспектив її трансформації, основними спільними тенденціями розвитку інтегрованої звітності визначено такі: скорочення 
обсягів; диджиталізація формування та оприлюднення; орієнтація на різних стейкхолдерів (передусім на надавачів капіталу); розширення показ-
ників і звітування в розрізі досягнення таргетованих значень за даними показниками; направленість на досягнення показників сталого розвитку.
Ключові слова: інтегрована звітність, нефінансова звітність, додаткове розкриття, сталий розвиток.
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The analysis of global trends in the development of integrated reporting allows to assert that convergence processes are taking place and the transition from 
competition for the distribution of spheres of influence between key organizations in the field of standards development into establishing a dialogue between 
them for the purposes of unifying, standardization and consistency between existing reporting concepts is gradually being carried out. On the other hand, there 
is a tendency to develop integrated reporting taking into account industry specifics, which causes the need to develop industry standards for integrated report-
ing. The article is aimed at studying the approaches of scholars to the allocation of existing problematic aspects of the implementation of integrated reporting, 
as well as systematization of perspective directions for the development of integrated reporting based on the analysis of reports of major organizations on 
the development of integrated reporting standards and the provision of services for the preparation and verification of such reporting. Problematic aspects of 
the development of integrated reporting are systematized in the context of theoretical-methodological, technical-organizational and institutional directions. 
These problems of implementation of integrated reporting set general trends in its further development, serving as benchmarks for its improvement. Despite 
the existence of different views of key global players in the development of integrated reporting standards and the provision of services for the preparation and 
verification of such reporting on the future prospects for its transformation, the main common trends in the development of integrated reporting are the follow-
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and reporting in terms of achieving targeted values according to these indicators; achieving sustainable development indicators.
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Існуюча концепція фінансової звітності направле-
на здебільшого на ретроспективне представлен-
ня фінансової інформації, не приділяючи уваги 

оцінці ризиків діяльності, стратегічним напрямкам 
розвитку, соціальним та екологічним аспектам ді-
яльності, сталому розвитку тощо. Оприлюднення 
інформації щодо зусиль підприємства в питаннях 
вирішення соціальних та екологічних викликів ство-
рюють позитивний імідж, поліпшують ділову репу-
тацію, служать додатковим свідченням надійності 
та сталого розвитку бізнесу. У зв’язку з цим у світо-
вій практиці активно впроваджується формування 
інтегрованої звітності, яка поєднує фінансові та не-
фінансові аспекти оцінки діяльності підприємства, 
будучи засобом додаткового розкриття облікової 
інформації. Така ідеологія значно розширює можли-
вості бухгалтерської звітності, поліпшуючи її якість і 
здатність відображення факторів істотного впливу на 
подальший розвиток бізнесу. Крім того, інтегрована 
модель звітування служить додатковим засобом за-
хисту прав людини та посилює наглядову функцію з 
боку суспільства. 

Дослідження концепції інтегрованої звітності 
активно здійснюється протягом останнього десяти-
річчя. Серед вітчизняних науковців варто виділити 
наукові здобутки таких дослідників, як Атамас П. Й., 
Атамас О. П. [1], Єршова Н. Ю. [2], Жук В. М. [3], Ко-
рягін М. В., Куцик П. О. [4], Легенчук С. Ф. [6; 7], Ши-
гун М. М. [10] та інші. 

Попри активне обговорення інтегрованої звіт-
ності в наукових колах, варто зазначити, що дана кон-
цепція знаходиться на етапі розвитку, що характери-
зується динамічними перетвореннями розуміння її 
сутності та призначення. Це обумовлює потребу по-
дальших досліджень у напрямку систематизації про-
блем і перспектив розвитку інтегрованої звітності. 

Метою статті є дослідження підходів науков-
ців до виокремлення існуючих проблемних аспектів 
імплементації інтегрованої звітності, а також систе-
матизація перспективних напрямків розвитку інте-
грованої звітності на основі аналізу звітів ключових 
організацій з розробки стандартів інтегрованої звіт-
ності та надання послуг зі складання та верифікації 
такої звітності. 

У працях вітчизняних науковців дослідження 
проблемних аспектів розвитку та впровадження інте-
грованої звітності здійснюється в різних напрямках. 
Так, Легенчук С. Ф. зазначає низький рівень теоре-
тизації та недостатність наукових концепцій транс-
формації корпоративної звітності в умовах сталого 
розвитку, що обумовлює потребу подальших дослі-
джень базових принципів імплементації подвійної 
системи обліку з метою забезпечення необхідного 
підґрунтя задля розкриття нефінансової інформації 
[7, с. 37]. Корягін М. В. і Куцик П. О. найбільш про-
блемним аспектом на шляху розвитку інтегрованої 
звітності вбачають складність регулювання проце-

су формування та оприлюднення такої звітності [4,  
с. 156]. Шигун М. М. зі співавторами серед про-
блемних питань підготовки інтегрованої звітності 
виділяють такі: відсутність уніфікованої структури 
інтегрованого звіту; неврегульованість нормативно-
законодавчої бази щодо порядку складання та подан-
ня такої звітності; питання добровільності подання 
інтегрованої звітності [10, с. 261]. 

Атамас П. Й. і Атамас О. П. стверджують, що 
основним проблемним питанням, яке потрібно ви-
рішити під час складання інтегрованого звіту, є 
формування вимог щодо структури, форми, сутнос-
ті та деталізації показників такої звітності [1, с. 80].  
Жук В. М. вбачає недостатність охоплення інтегрова-
ної звітності в тому, що її нормативне регулювання 
є нестандартизованим, неврегульованим і покладе-
но здебільшого на професійне судження бухгалтерів 
[3, с. 23]. Костирко Р. О. характеризує такі проблеми 
впровадження інтегрованої звітності, як відсутність 
єдиних стандартів; недостатній рівень прозорості та 
якості показників, розкритих у інтегрованій звітно-
сті; складність верифікації інтегрованої звітності не-
залежним аудитом [5, с. 308]. Лоханова Н. О. серед 
проблем складання інтегрованої звітності розглядає 
визначення критеріїв суттєвості інформації; потребу 
балансування між потрібною, але не надмірною інфор-
мацією; складність задоволення потреб різних груп 
стейкхолдерів [8, с. 307]. Ляхович Г. І. та Заяць М. Я.  
виділяють три блоки проблемних аспектів впрова-
дження інтегрованої звітності: трансформаційні про-
цеси на шляху від концепції фінансової інформації 
до концепції фінансової та нефінансової інформації; 
зміна моделей прийняття інвестиційних рішень на 
основі інтегрованих показників; забезпечення інфор-
маційної безпеки [9, с. 145].

Легенчук С. Ф. розглядає проблеми інтегровано-
го звітування в розрізі капіталів через призму впрова-
дження проєкту <IR>. Автор узагальнює їх таким чи-
ном: невідповідність інтересів інвесторів фінансового 
капіталу ширшим суспільним інтересам; недостатність 
чітких вимог щодо формування інтегрованої звітності 
в розрізі видів капіталу та форми представлення такої 
інформації; необґрунтованість взаємозв’язку концеп-
цій оцінки за справедливою вартістю та оцінки, яка 
може використовуватися при складанні інтегрованої 
звітності; відсутність методичних вимог до оцінки й 
організації бухгалтерського обліку в розрізі окремих 
видів капіталу; потреба розробки методології аудиту 
інтегрованої звітності [6, с. 89]. 

Узагальнюючи досвід зарубіжних експертів 
щодо аналізу проблем, які виникають при під-
готовці інтегрованої звітності, Єршова Н. Ю. 

наводить такі: пошук рівноваги між дотриманням ви-
мог прозорості та ризиками додаткового розкриття 
інформації; відсутність підтримки з боку вищого ке-
рівництва; забезпечення відповідності процесів під-
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готовки інтегрованої та фінансової звітності; потреба 
підвищення якості кадрового забезпечення; часові 
обмеження; недостатність консультаційної підтрим-
ки організацій, що спеціалізуються на розробці стан-
дартів та нормативної бази з питань інтегрованого 
звітування [2, с. 453].

Зазначені проблемні аспекти впровадження інте-
грованої звітності задають загальні тенденції її 
подальшого розвитку, служать орієнтирами для 

її вдосконалення. Такі тенденції, перш за все, є пред-
метом дискусії ключових світових гравців з розробки 
стандартів інтегрованої звітності та надання послуг зі 
складання та верифікації такої звітності. Прикладами 
важливих ініціатив, направлених на заохочення між-
народного обговорення майбутнього інтегрованої 
звітності, є такі: 

 проєкт Міжнародного комітету з інтегрованої 
звітності (IIRC) «Діалог з корпоративної звіт-
ності» (Corporate Reporting Dialogue – CRD);

 проєкт Глобальної ініціативи зі звітності 
(GRI) «Звітність 2025» (Reporting 2025) [13]; 

 аналітичні звіти Асоціації присяжних сертифі-
кованих бухгалтерів (Association of Chartered 
Certified Accountants – ACCA) [11];

 аналітичні звіти компаній «Великої четвірки» 
(зокрема, Опитування KPMG щодо звітності 
з питань сталого розвитку (KPMG Survey of 
Sustainability Reporting) [14]; Річний звіт PwC 
з огляду підходів до звітності (PwC's Annual 
Review of Reporting Practices in the FTSE 350) 
[12]) та ін.

Так, прикладом налагодження глобального діа-
логу між різними інституціями щодо подальшого роз-
витку інтегрованої звітності є ініціатива Міжнарод-
ного комітету з інтегрованої звітності (IIRC) «Діалог 
з корпоративної звітності» (CRD), яка має на меті 
сприяти узгодженості, послідовності та порівнюва-
ності між існуючими підходами до складання інтегро-
ваної звітності. Даний проєкт покликаний створити 
платформу для комунікації щодо напрямів розвитку, 
змісту й оцінки поточного стану звітності, стандартів 
і відповідних вимог до її складання; визначення прак-
тичних засобів, за допомогою яких відповідні підходи, 
стандарти та вимоги можуть бути узгоджені. 

У рамках проєкту «Звітність 2025» (Reporting 
2025) опубліковано аналітичні матеріали «Тренди у 
сфері сталого розвитку та звітності у 2025: готуємося 
до майбутнього» [13], що в частині загальних тенден-
цій розвитку звітування окреслюють такі: 

 компанії демонструватимуть свою активну 
прихильність до сталого майбутнього за до-
помогою звітності, яка має чітко пояснювати 
внесок компаній у вирішення реальних про-
блем суспільства; 

 зв’язок між проблемами сталого розвитку та 
бізнес-моделями компаній стане сильнішим, 

що буде досягнуто значною мірою за допо-
могою регламентованих і нерегламентованих 
форматів розкриття інформації;

 розкриття інформації у звітності відбувати-
меться з посиленням значення етичних цін-
ностей; 

 очікується, що звіти будуть коротшими й ак-
туальними, але достатніми для пояснення 
контексту; 

 посилення протидії дезінформації шляхом за-
безпечення балансу між точними даними, які 
можна підтвердити, та їх контекстним описом. 

У частині формату звітності в даних аналітичних 
матеріалах зазначено такі тенденції розвитку [13]:

 звітування буде цифровим і в режимі реаль-
ного часу; 

 інформація про ефективність і вплив стане 
набагато доступнішою завдяки використан-
ню потужних пошукових систем і програмно-
го забезпечення;

 з метою забезпечення інформативності ін-
формації у форматі інтегрованого звітування 
передбачається розширення системи показ-
ників;

 звітність буде сфокусована на спроможності 
компаній створювати цінність для суспільства;

 звітність буде демонструвати проактивне 
зобов’язання в досягненні сталого розвитку;

 звітність буде в інтегрованому форматі, що 
передбачає поєднання в одному форматі фі-
нансових і нефінансових показників діяль-
ності компаній. 

У звіті 2020 р. за результатами опитування 
KPMG щодо звітності з питань сталого роз-
витку (KPMG Survey of Sustainability Reporting 

2020) також здійснено огляд глобальних тенденцій 
розвитку такої звітності [14]: 

 Європейський Союз оновлює Директиву ЄС 
з нефінансової звітності та розглядає можли-
вість розробки стандартів нефінансової звіт-
ності;

 Всесвітній економічний форум (The World 
Economic Forum) оприлюднив свою доповідь 
про загальні показники (21 індикатор) та від-
повідну звітність для сталого створення цін-
ності;

 п’ять ключових організацій з розробки не-
фінансової звітності (GRI, SASB, IIRC, CDSB, 
CDP) оприлюднили намір працювати разом у 
напрямку розробки комплексної корпоратив-
ної звітності;

 фонд МСФЗ (The IFRS Foundation) отримав 
потужну підтримку з боку інших організацій 
щодо створення концепції глобальної нефі-
нансової звітності. 
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За даними річного звіту PwC з огляду підходів до 
звітності за 2020 рік (PwC's Annual Review of Reporting 
Practices in the FTSE 350), 74% аналізованих компаній 
у своїй звітності згадували хоча б одну з концепцій не-
фінансової звітності: GRI, SASB, SDGs. Разом із тим, 
лише 30% компаній інтегрували екологічну, соціальну 
й управлінську стійкість (Environmental, Social, and 
Corporate Governance – ESG) до бізнес-стратегії [12, 
р. 10]. Такі тенденції свідчать про суттєве зростання 
ESG-ініціатив та їх відображення в інтегрованій звіт-
ності, втім, інкорпорація даних концепцій у стратегію 
бізнесу ще недостатня. 

В аналітичних звітах Асоціації присяжних серти-
фікованих бухгалтерів [11] (Association of Char-
tered Certified Accountants – ACCA) здійснено 

огляд поточного стану та тенденцій і розвитку інтегро-
ваної звітності за чотирирічний період (2016–2019): 

 позитивна динаміка оприлюднення інтегро-
ваної звітності загалом і ширше визнання 
концепції <IR> зокрема;

 у звітах, підготовлених відповідно до концеп-
ції <IR>, зростає кількість посилань на інші 
стандарти, рамки або протоколи звітності. 
Зокрема найбільш поширеною за посилан-
ням є концепція GRI, а також дві системи 
звітності, які були розроблені нещодавно: ре-
комендації Робочої групи з розкриття фінан-
сової інформації, пов’язаної з кліматом (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures – 
TCFD) та Цілей сталого розвитку ООН (UN’s 
Sustainable Development Goals – SDGs);

 на відміну від загальної тенденції корпора-
тивної звітності інтегровані звіти з часом ста-
ють коротшими або стислішими;

 більшість звітів визначає цільову аудиторію, 
яка рівномірно розподілена між постачаль-
никами фінансового капіталу та іншими за-
цікавленими сторонами, що обумовлює зміст 
інтегрованої звітності;

 на основі експертної оцінки встановлено зни-
ження якості інтегрованої звітності за останні 
чотири роки. 

На основі аналізу загальних проблем і тенден-
цій розвитку інтегрованої звітності пропонуємо їх 
структурувати за ключовими напрямками (табл. 1).

ВИСНОВКИ
Існування великої кількості стандартів та ініціа-

тив з формування нефінансової звітності обумовлює 
ряд проблем теоретико-методичного, технічно-орга-
нізаційного та інституційного характеру. 

Аналіз світових тенденцій розвитку інтегрова-
ної звітності дозволяє стверджувати, що відбувають-
ся процеси конвергенції та поступово здійснюється 
перехід від конкуренції за розподіл сфер впливу між 
ключовими організаціями у сфері розробки стандар-

тів до налагодження діалогу між ними з метою уні-
фікації, стандартизації й узгодженості між існуючими 
концепціями звітування. З іншого боку, спостеріга-
ється тенденція до розвитку інтегрованої звітності з 
урахуванням галузевої специфіки, що обумовлює по-
требу розробки галузевих стандартів інтегрованого 
звітування. 

Однією з перспективних галузей, що потребує 
розвитку інтегрованого звітування, є галузь 
охорони здоров’я. Складна епідеміологіч-

на ситуація, що склалася через глобальну пандемію 
СОVID-19, спричинила безпрецедентне зростання 
витрат на охорону здоров’я і поставила під сумнів 
спроможність національних економік досягти тар-
гетованих значень Цілей сталого розвитку. В такій 
ситуації саме інтегрована звітність є дієвим інстру-
ментом, що служить джерелом інформації для забез-
печення інформаційних потреб суспільства; додат-
ковим засобом контролю за витрачанням коштів на 
охорону здоров’я; орієнтиром для досягнення Цілей 
сталого розвитку тощо.                    
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Таблиця 1

Проблеми та перспективи розвитку інтегрованої звітності

Напрям Проблеми Перспективи

Теоретико-методичні

– відсутність уніфікованої структури та єдиних стан-
дартів складання;  
– відсутність вимог щодо деталізації показників;  
– складність визначення критеріїв суттєвості інфор-
мації;  
– відсутність методичних вимог до організації бух-
галтерського обліку та оцінки в розрізі окремих ви-
дів капіталу;  
– недостатність методичних рекомендацій з ураху-
ванням галузевої специфіки бізнесу;  
– недостатній рівень прозорості та якості показників;  
– конфлікт інтересів між різними групами користува-
чів інформації;  
– зміщення фокусу із задоволення суспільних потреб 
у бік задоволення потреб надавачів капіталу

– уніфікація та стандартизація форм 
інтегрованої звітності;  
– посилення етичних норм і транспа-
рентності представленої у звітності 
інформації;  
– направленість на досягнення показ-
ників сталого розвитку;  
– розробка стандартів з урахуванням 
галузевої специфіки;  
– скорочення обсягу інтегрованої 
звітності;  
– звітування в розрізі встановлених 
цільових значень КРІ 

Технічно-організаційні 

– неврегульованість нормативно-законодавчої бази 
щодо порядку складання, подання й оприлюднення 
звітності;  
– складність верифікації інтегрованої звітності неза-
лежним аудитом;  
– складність задоволення потреб різних груп стейк-
холдерів;  
– потреба підвищення якості кадрового забезпечення;  
– пошук балансу між доцільністю представлення 
інформації в інтегрованій звітності та затратами ре-
сурсів на її підготовку;  
– забезпечення обліково-інформаційної безпеки 
бізнесу

– диджиталізація процесу підготовки 
й оприлюднення звітності з метою 
розширення аналітичних можливос-
тей, скорочення затрат часу та задо-
волення потреб різних користувачів;  
– інкорпорація вимог щодо інтегро-
ваної звітності в систему нормативно-
правового забезпечення на націо-
нальному рівні окремих країн;  
– сертифікація фахівців з підготовки 
інтегрованої звітності

Інституційні

– недостатність консультаційної підтримки організа-
ції, що спеціалізуються на розробці стандартів;  
– відсутність органів нагляду та механізмів відпові-
дальності за недостовірне подання інформації

– розподіл сфер впливу та нала-
годження діалогу між ключовими 
організаціями у сфері розробки стан-
дартів з метою уніфікації, стандарти-
зації та узгодженості між існуючими 
концепціями звітування;  
– адаптація інституційного забезпе-
чення на національному рівні відпо-
відно до міжнародних вимог
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