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Постановка проблеми та її зв'язок із практичними завданнями. Зростання 
попиту на інтегровану звітність обумовлює необхідність підвищення її якості, яка 
залежить від належного тлумачення як її сутності, так і мети. Потреба у якомога кра-
щому розумінні мети інтегрованої звітності актуалізує аналіз і узагальнення наявних 
на сьогодні методологічних підходів до її тлумачення і визначення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням мети інтегрованої звіт-
ності підприємства займаються багато вчених-економістів (див. [4-31]). Не зменшуючи 
вагомості наукових результатів провідних учених, зауважимо, що питання, пов'язані 
з узагальненням підходів до визначення мети інтегрованої звітності підприємства, в 
їх дослідженнях опрацьовані недостатньо. 

Метою дослідження є узагальнення методологічних підходів до визначення мети 
інтегрованої звітності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати, викладені у цій статті, 
є логічним продовженням наших попередніх досліджень, в яких проаналізовано еко-
номічну сутність поняття "інтегрована звітність" [1] та визначено коло користувачів 
такої звітності [2]. 

В процесі проведеного наукового дослідження проаналізовано літературні дже-
рела, опубліковані протягом 2013-2017 рр. (довідкову літературу, монографії, авто-
реферати дисертацій, дисертації, наукові статті та матеріали наукових конференцій), в 
яких розглядається питання визначення мети інтегрованої звітності. Сукупна кількість 
проаналізованих джерел склала 29 одиниць. 

Визначення мети інтегрованої звітності в проаналізованих літературних джерелах 
наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Визначення мети інтегрованої звітності в проаналізованих 

літературних джерелах 

№ 
з/п Автор Визначення 

1 2 3 
1 Міжнародні 

основи інтегрованої 
звітності 

Метою інтегрованого звіту є надання інформації про 
ресурси і взаємини, які використовує і на які впливає ор-
ганізація [3]. 
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Продовження табл. 1 
1 2 3 
2 Н. Архіпенко Мета інтегрованої звітності - пояснити інвесторам мож-

ливість бізнесу створювати вартість протягом певного 
періоду [4, с. 5]. 

3 А. Барсукова Основною метою інтегрованої звітності є надання інфор-
мації, що дозволяє зацікавленим користувачам оцінити 
здатність організації створювати вартість протягом досить 
тривалого часу [5, с.32]. 

4 О. Вінокурова Мета інтегрованого звіту - показати, як організація створює 
вартість протягом усього часу, враховуючи той факт, що 
на цей процес впливає не тільки зовнішня середовище, а й 
стейкхолдери [6, с. 194]. 

5 Н. Герасимова Мета інтегрованої звітності - комплексний аналіз діяль-
ності організації, вартість якого безпосередньо залежить 
від так званих "інших факторів", на противагу тому, що 
фінансова звітність відображає вартість компанії лише 
частково [7, с. 78]. 

6 М. Господарчук Основна мета інтегрованого звіту - пояснити постачальни-
кам фінансового капіталу, як організація створює вартість 
протягом довгого часу [8]. 

7 Н. Єригіна Метою інтегрованої звітності є аналіз перспектив зростан-
ня компанії за ключовими напрямами поряд із аналізом її 
минулої діяльності [9, с. 32]. 

8 Н. Єршова Мета надання інформації та формування знань про: 
- ресурсні взаємини, які використовує і на які впливає 
компанія; 
- взаємодію із зовнішнім середовищем і капіталами для 
створення вартості протягом коротко-, середньо- і довго-
строкового періоду [10, с. 454]. 

9 Р. Костирко Мета інтегрованої звітності - надати інформацію, що дозво-
ляє зацікавленим користувачам оцінити здатність суб'єкта 
господарювання створювати майбутні економічні вигоди 
упродовж певного проміжку часу [11, с. 182]. 

10 В. Костюченко Основна мета інтегрованого звіту - пояснити постачаль-
никам капіталу (зокрема фінансового), як корпоративне 
підприємство створює вартість протягом довготривалого 
часу [12, с. 1128]. 

11 А. Крутова та Мета інтегрованої звітності - забезпечення стійкості 
О. Нестеренко бізнесу при різних умовах діяльності суб'єкта господа-

рювання та надання обґрунтованої та достовірної інфор-
мації постачальникам фінансового капіталу про те, яким 
чином підприємство створює вартість протягом тривалого 
часу [13, с. 197]. 

12 Кузіна Р. В. Мета інтегрованої звітності полягає в наданні фінансової 
та нефінансової інформації про розподіл фінансового капі-
талу з урахуванням повного спектру факторів, які суттєво 
впливають на здатність організації створювати цінність 
на коротко-, середньо- та довгострокову перспективи, на 
основі інтегрованого мислення, у розрізі капіталів, що в 
кінцевому підсумку приведе до підвищення корпоративної 
репутації компанії [14, с. 329]. 

НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 
13 О. Кузьменко Мета інтегрованої звітності полягає не тільки в аналізі 

минулої діяльності компанії, а й в оцінюванні перспектив 
її зростання за рядом ключових напрямків з позиції до-
сягнення стратегічних цілей і відповідних дій у кожній зі 
сфер, спрямованих на їх реалізацію [15, с. 103]. 

14 О. Лаговська Мета формування інтегрованої звітності: поєднання най-
більш суттєвої інформації щодо стратегії підприємства, 
управління та перспектив майбутньої діяльності у спосіб, 
що відображає комерційні, екологічні та соціальні аспекти 
його діяльності для відображення того, як підприємство 
створює вартість [16, с. 28]. 

15 А. Лайко Довготривала мета інтегрованої звітності - об'єднати та 
замінити всі інші форми корпоративної звітності [17, с. 47]. 

16 Н. Малиновська Мета інтегрованої звітності - задоволення інформаційних 
запитів зацікавлених сторін, пов'язаних із прийняттям 
економічно обґрунтованих тактичних та стратегічних 
управлінських рішень [18, с. 105]. 

17 Є. Махоніна Основною метою інтегрованої звітності є надання інфор-
мації, що дозволяє зацікавленим користувачам оцінити 
здатність організації продовжувати свою діяльність про-
тягом досить довгого часу [19, с. 340]. 

18 Є. Петрова Основна мета інтегрованої звітності - надати користувачам 
переконливі, доказові відомості на підтвердження стійкості 
організації та наявності потенціалу через опис бізнес-
моделі і бізнес-процесу, існуючі і потенційні ризики, а також 
стратегії щодо управління ними [20, с. 29]. 

19 Пікінер В.В. Головна мета інтегрованої звітності - відображення повної 
інформації про діяльність підприємства та структурування 
відповідно до стратегічних завдань підприємства, моделі 
бізнесу та управління [21, с. 105]. 

20 М. Проданчук Основною метою інтегрованої звітності є надання досто-
вірної інформації про всебічну діяльність підприємства 
відповідно до стратегічних завдань та моделей управлін-
ня [22, с. 25]. 

21 М. Рибенцева та 
В. Храмова 

Мета інтегрованої звітності - це створення комплексного 
уявлення про організацію, передбачуване системне відо-
браження різних аспектів її діяльності, а також перспектив 
розвитку [23, с. 2]. 

22 У Рощектаєва Основна мета інтегрованого звіту - пояснити постачальни-
кам фінансового капіталу, як організація створює вартість 
протягом довгого часу [24, с. 43]. 

23 В. Рядська Головна мета складання інтегрованої звітності полягає у 
формуванні системної інформації, яка надає можливість 
зовнішній зацікавленій стороні сформувати розуміння 
спроможності суб'єкта господарювання створювати додану 
вартість (цінність) у короткостроковій, середньостроковій 
та довгостроковій перспективах [25, с. 339]. 

24 Н. Сапожникова та 
Т. Лаврухіна 

Метою інтегрованої звітності є: 
- створення пов'язаного і ефективного підходу до кор-
поративної звітності, який розкриває набір факторів, що 
впливають на здатність корпорації створювати вартість з 
плином часу; 
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Продовження табл. 1 
1 2 3 

- формування інформації для розподілу фінансового ка-
піталу, що підтримує довгострокове, середньострокове і 
короткострокове створення вартості; 
- забезпечення інтегрованого мислення, прийняття рішень 
і дій, спрямованих на створення вартості в довгостроко-
вому, середньостроковому і короткостроковому періо-
дах [26, с. 261]. 

25 Ф. Сафонова Основна мета інтегрованої звітності: 
- створення зв'язаного та ефективного підходу до форму-
вання корпоративної звітності; 
- надання інформації для розподілу фінансової капіталу; 
- посилення підрахунків щодо широкої бази капіталів; 
- підтримка інтегрованого мислення [27, с. 50-51]. 

26 А. Селезньова Метою інтегрованої звітності є посилення підзвітності 
щодо широкої бази капіталів (фінансового, соціального та 
природного) і поліпшення розуміння взаємозалежності між 
ними [28, с. 235]. 

27 Д. Федоров Мета складання інтегрованої звітності - не розписати ін-
формацію компанії якомога докладніше, а, навпаки, спро-
бувати в стислій формі охопити всі напрямки діяльності 
фірми у взаємозв'язку між ними і пояснити постачальникам 
фінансового капіталу, як організація створює вартість про-
тягом тривалого часу [29]. 

28 Т. Хачатурова Метою інтегрованого звіту є надання інформації про ре-
сурси та взаємозв'язки, які використовує і на які впливає 
організація, а також пояснити взаємодію із зовнішнім се-
редовищем [30, с. 617]. 

29 Л. Чхутіашвілі Мета інтегрованої звітності - надати інформацію, що до-
зволяє зацікавленим користувачам оцінити здатність орга-
нізації створювати вартість протягом часу [31, с. 25-26]. 

На основі аналізу визначень мети інтегрованої звітності, запропонованих у 
проаналізованій вибірці літературних джерел, опублікованих протягом 2013-2017 рр., 
складено матрицю (табл. 2). 

Таблиця 2 
Матриця визначень мети інтегрованої звітності у проаналізованій вибірці 

літературних джерел, опублікованих протягом 2013-2017 рр. 

№ Автор 
Роки 

з/п Автор 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Н. Архіпенко - - - + -
2 А. Барсукова - - - + -
3 О. Вінокурова - - - + -
4 Н. Герасимова - - + - -
5 М. Господарчук - - + - -
6 Н. Єригіна - - - + -
7 Н. Єршова - - - + -
8 Р. Костирко - + - - -
9 В. Костюченко - - + - -

НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ, 2017, № 4 51 
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Продовження табол. 2 
1 2 3 4 5 6 7 
10 А. Крутова та 

О. Нестеренко - - - - + 

11 Р. Кузіна - - - + -
12 О. Кузьменко - + - - -
13 О. Лаговська - + - - -
14 С. Лайко - - + - -
15 Н. Малиновська - - - + -
16 Є. Махоніна - + - - -
17 Є. Петрова - + - - -
18 В. Пікінер + - - - -
19 М. Проданчук - + - - -
20 М. Рибенцева та 

В. Храмова - - - + -

21 У Рощектаєва - - - + -
22 В. Рядська - - + - -
23 Н. Сапожникова та 

Т. Лаврухіна - - - - + 

24 Ф. Сафонова - + - - -
25 А. Селезньова - - - - + 
26 Д. Федоров - - + - -
27 Т. Хачатурова - - + - -
28 Л. Чхутіашвілі - + - - -
I Всього: 1 8 7 9 3 

Якщо у 2013 р. визначення мети інтегрованої звітності в проаналізованій вибірці 
літературних джерел надається лише один раз, то з 2014 р. кількість визначень суттєво 
збільшується, сягаючи максимуму у 2016 р. (рис. 1). 

2013 2014 2015 2016 201 

Роки 

Рис. 1. Кількість визначень мети інтегрованої звітності 
у проаналізованих літературних джерелах 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Наступним кроком дослідження є критичний аналіз методологічних підходів до 
визначення мети інтегрованої звітності для виявлення їх переваг та недоліків. Уза-
гальнення підходів наведено в табл. 3. 

Вважаємо за необхідне підкреслити, що наведені науковцями трактування виз-
начення мети інтегрованої звітності не в повній мірі розкривають її. Тому доцільно 
проаналізувати підходи до визначення мети інтегрованої звітності. їх узагальнення 
наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 
Узагальнення методологічних підходів до визначення мети 

інтегрованої звітності у проаналізованій вибірці літературних джерел 

№ 
з/п 

Підходи до визначення 
мети інтегрованої 

звітності 
Автори Кількість 

джерел 

Частка 
джерел, % 

1 Пояснити створення 
вартості 

Н. Архіпенко, А. Барсуко-
ва, О. Вінокурова, М. Го -

сподарчук, Н. Єршова, 
В. Костюченко, А. Крутова, 

Р. Кузіна, О. Лаговська, 
Т. Лаврухіна, О. Несте-
ренко, У Рощектаєва, 

В. Рядська, Н. Сапожникова, 
Ф. Сафонова, Д. Федоров, 

Л. Чхутіашвілі 

15 53,58 

2 Створення комплексного 
уявлення про діяльність 
організації 

В. Пікінер, М. Проданчук, 
М. Рибенцева 

3 10,72 

3 Комплексний аналіз ді-
яльності організації 

Н. Герасимова, Н. Єригіна 2 7,14 

4 Інформація щодо здатнос-
ті створення майбутніх 
економічних вигід 

Р. Костирко, О. Кузьменко 2 7,14 

5 Надання інформації про 
ресурси та взаємозв'язки 

А. Селезньова, 
Т. Хачатурова 

2 7,14 

6 Об'єднати та замінити 
всі форми корпоративної 
звітності 

С. Лайко 1 3,57 

7 Прийняття економічно 
обґрунтованих тактичних 
і стратегічних рішень 

Н. Малиновська 1 3,57 

8 Оцінка здатності орга-
нізації провадити свою 
діяльність 

Є. Махоніна 1 3,57 

9 Підтвердження стійкості 
організації та наявного в 
неї потенціалу 

Є. Петрова 1 3,57 

І 28 100 

Розподіл літературних джерел за методологічними підходами до визначення мети 
інтегрованої звітності наведено на рис. 2. 
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Найменквання підходів 

Пояснити створення вартості 

Стороннії комплексного уявлення про діяльність організації 

Надання інформації про ресурси та взаємозв'язки 

Комплексний аналіз діяльносгі організації 

піидовця пшо нацисті с ш | ш н мшОуїнх в а ш ™ виід 

Об'їлнши та замінити всі форми корпорапівної звітності 

Підтвердження сіійкосіі організації та наявний потенціал 

Прийняті економічно обірунгованих тактичних і стратегічних 

Оцінка здатності організації провадити свою діяльність 

Рис. 2. Розподіл літературних джерел за методологічними підходами 
до визначення мети інтегрованої звітності, % 

Відповідно до узагальнених даних, наведених у табл. 3, автори найбільшої кіль-
кості літературних джерел - 53,58% (Н. Архіпенко, А. Барсукова, О. Вінокурова, 
М. Господарчук, Н. Єршова, В. Костюченко, Р. Кузіна, О. Лаговська, Т. Лаврухіна, 
У. Рощектаєва, В. Рядська, Н. Сапожникова, Ф. Сафонова, Д. Федоров, Л. Чхутіаш-
вілі) дотримуються думки, що мета інтегрованої звітності - це пояснення створення 
вартості. Крім того, необхідно зауважити, що створення вартості відбувається шляхом 
сумування ресурсів (капіталів: фінансового, виробничого, інтелектуального, людського, 
соціального та природнього капіталів). 

За визначенням В. Пікінера, М. Проданчука та М. Рибенцевої (10,72% дослідни-
ків), мета інтегрованої звітності - це створення комплексного уявлення про діяльність 
організації. Значення цього підходу полягає в тому, що мета інтегрованої звітності тут 
спрямована на розкриття інформації про діяльність компанії в усіх її аспектах. 

Не можна погодитись із методологічним підходом до визначення мети інтегрова-
ної звітності, запропонованим Н. Герасимовою та Н. Єригіною (7,14% науковців), які 
розглядають мету інтегрованої звітності як комплексний аналіз діяльності організації, 
адже мета такої звітності не може бути аналізом діяльності підприємства, оскільки 
інтегрована звітність може виступати інформаційним забезпеченням для проведення 
такого аналізу. 

На думку Р. Костирко та О. Кузьменко (7,14% досліджуваних літературних 
джерел), метою інтегрованої звітності є інформація щодо здатності створення майбут-
ніх економічних вигід. Як зазначає Р. Костирко, мета інтегрованої звітності - надати 
інформацію, що дозволяє зацікавленим користувачам оцінити здатність суб'єкта гос-
подарювання створювати майбутні економічні вигоди упродовж певного проміжку 
часу [11, с. 182]. Тобто наголошується, що мета інтегрованого звіту полягає у наданні 
інформації, яка дозволяє оцінити здатність суб'єкта господарювання створювати еко-
номічні вигоди у майбутньому. 

Дослідження мети інтегрованої звітності як надання інформації про ресурси та 
взаємозв'язки здійснюють А. Селезньова таТ. Хачатурова (7,14% досліджуваних 
літературних джерел). Т. Хачатурова зазначає, що метою такого звіту є надання ін-
формації про ресурси і взаємовідносини, які використовує і на які впливає організація, 
а також пояснення взаємодії із зовнішнім середовищем [30, с. 617]. Варто зауважити, 
що А. Селезньова [28, с. 235] під ресурсами розуміє широке коло капіталів, а саме 
фінансовий, соціальний та природний капітали, хоча у п. 2.15 Міжнародних основ 
інтегрованої звітності (МОІЗ) [3] визначено шість категорій капіталів: 1) людський; 
2) природній; 3) соціальний; 4) інтелектуальний; 5) промисловий; 6) фінансовий. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Аналізуючи методологічні підходи до визначення мети інтегрованої звітності 
в довідковій літературі (табл. 3), слід зазначити, що такий автор як С. Лайко (3,57% 
досліджуваних літературних джерел) розглядає мету інтегрованої звітності як 
об'єднання та заміну всіх форм корпоративної звітності. Значення цього підходу по-
лягає в тому, що тут вперше пропонується відмова від всіх інших видів корпоративної 
звітності на користь інтегрованої, що, на нашу думку, носить доволі перспективний 
характер. 

Малочисельною є група науковців - 3,57% (Н. Малиновська), яка визначає мету 
інтегрованої звітності як прийняття економічно обґрунтованих тактичних і стратегіч-
них рішень. Звідси можна констатувати, що метою інтегрованої звітності є надання 
інформації, на основі якої можна приймати як тактичні, так і стратегічні управлінські 
рішення. 

В одиничних випадках автори визначають мету інтегрованої звітності як 
оцінку здатності організації провадити свою діяльність (Є. Махоніна Є. А. - 3,57% 
досліджуваних літературних джерел). Оцінка здатності організації провадити свою 
діяльність далі ґрунтується на припущенні безперервності. Відповідно до § 4.1 Концеп-
туальної основи фінансової звітності [32] безперервність розглядається як припущення, 
хоча згідно зі ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні" [33] та п. 6 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [34] без-
перервність діяльності належить до принципів бухгалтерського обліку та звітності. У 
МОІЗ [3] принцип безперервності відсутній, а тому буде доречним його туди включити. 

Також окремими авторами (Є. Петрова) мета інтегрованої звітності визначається як 
підтвердження стійкості організації та наявного в неї потенціалу (3,57% досліджуваних 
літературних джерел). Варто не погодитись із думкою Є. Петрової, яка наголошує, що 
основна мета інтегрованої звітності - надати користувачами переконливі, доказові 
відомості на підтвердження стійкості організації та наявності в неї потенціалу через 
опис бізнес-моделі і бізнес-процесу, існуючих і потенційних ризиків, а також стратегії 
управління ними [20, c. 29], оскільки, незрозуміло до чого організація повинна бути 
стійкою. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. В процесі проведеного 
дослідження узагальнено та проаналізовано методологічні підходи різних учених-
економістів до трактування мети інтегрованої звітності. В найбільшій кількості до-
сліджених літературних джерел (51,85%) мета інтегрованої звітності визначається як 
пояснення створення вартості. 

Отже, на підставі проведеного аналізу 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 
зацікавлених осіб інформацією про капітал, який використовує та на який впливає 
суб'єкт господарювання. 

В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на визначенні 
принципів інтегрованої звітності підприємства. 
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Методологические подходы к определению цели 
интегрированной отчетности предприятия 

Сделан обзор и систематизация определений цели интегрированной отчетности, 
предоставляемых различными авторами за период с 2013 по 2017 год. Проанализи-
рована динамика публикационной активности ученых-экономистов по определению 
цели интегрированной отчетности в течение этого периода. Согласно расчетам 
самая высокая публикационная активность по определению цели интегрированной 
отчетности наблюдалась в 2016 году. Обобщены и проанализированы подходы к 
трактовке цели интегрированной отчетности. Предложено авторское видение цели 
интегрированной отчетности. 

Ключевые слова: цель интегрированной отчетности, литературные источники, 
методологические подходы, определение. 
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Methodological Approaches to Defining 
the Goal of Integrated Reporting of the Enterprise 

The increasing demand for the integrated reporting of the enterprise calls for the need 
for its quality enhancement, which is conditional on proper interpretation of its essential 
meaning and goal. The need for the deepest possible understanding of the integrated report-
ing goal calls for analysis and summing up of the existing methodological approaches to its 
interpretation and definition. The study's objective is to sum up methodological approaches 
to defining the goals of corporate integrated reporting of the enterprise. 

A review of 29 literary sources published from 2013 to 2017 (reference sources, books, 
PhD theses and abstracts of theses, research articles and proceedings of scientific confer-
ences), where issues related with interpretation and definition of the goal of integrated report-
ing of the enterprise are dealt with, is made. A matrix of definitions of the goal of integrated 
reporting of the enterprise, found in the sample of sources over the period of the study, and 
a distribution of the analyzed sources by methodological approach to defining the goal of 
integrated reporting of the enterprise is constructed. The analysis ofpublication activity in 
defining the goal of integrated reporting of the enterprise in 2013-2017 shows that the high-
est publication activity was in 2016. The author's vision of the goal of integrated reporting 
of the enterprise is given. 

Keywords: goal of integrated reporting, literary sources, methodological approaches, 
definition. 
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