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Анотація 
Мета дослідження. Критично проаналізувати існуючі концепції інтег-
рованої звітності корпоративних підприємств. 
Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження є діа-
лектичний метод наукового пізнання та системний підхід щодо крити-
чного аналізу існуючих концепцій інтегрованої звітності корпоративних 
підприємств. Метод аналізу використовується для порівняння існуючих 
концепцій інтегрованої звітності корпоративних підприємств. Метод 
пізнання об’єкта дослідження базується на системному та синергетич-
ному підходах, відповідно до яких існуючі концепції інтегрованої звітнос-
ті корпоративних підприємств розглядається в нерозривному зв’язку з 
забезпеченням подальшого розвитку інтегрованої звітності корпора-
тивних підприємств. 
Отримані результати. Проведено критичний аналіз концепцій інтег-
рованої звітності, що здійснюють вплив на структуру інтегрованої 
звітності підприємства, набір її як фінансових, так і нефінансових пока-
зників, які розкривають вартість підприємства за допомогою відповід-
них капіталів. 
Цінність дослідження. Наукова цінність дослідження полягає у пода-
льшому розвитку існуючих концепцій інтегрованої звітності корпора-
тивних підприємств. 
Ключові слова: інтегрована звітність, концепція, критика, аналіз, кор-
поративні підприємства 

 
Постановка проблеми. Для повнішого розуміння змісту та-

кого нового виду звітності як інтегрована, вирішення питання 
єдиного формату інтегрованої звітності, затвердження порядку її 
підготовки, складання, затвердження, подання і оприлюднення 
такої звітності корпоративними підприємствами необхідно про-
вести критичний аналіз концепцій інтегрованої звітності. Вище-
зазначене актуалізує питання критичного аналізу концепцій інте-
грованої звітності корпоративних підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослі-
дження концепцій інтегрованої звітності присвячені праці як  
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вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Вакун О.В. [1] наводить 
концепцію інтегрованої звітності в системі бухгалтерського об-
ліку. Вітчизняний дослідник Н.Ю. Єршова [2, c. 453] визначає 
сутність концепції інтегрованої звітності підприємства. Костир-
ко Р.О. [3, c. 185] висвітлює переспективи реалізації концепції 
інтегрованої звітності. Костюченко В.М. [4, c. 1129] наводить 
зміст фундаментальної концепції інтегрованої звітності. Леген-
чук С.Ф. [5] досліджує концепцію інтегрованої звітності як засіб 
підвищення якості інформування про капітал підприємства.  
Ляхович Г.І. та Заяць М.Я. [6] розглядають історичні аспекти 
виникнення та проблеми впровадження концепції інтегрованої 
звітності. Російський дослідник Н.В. Малиновська [7, с. 98] 
аналізує взаємозв’язок фундаментальних концепцій інтегрова-
ної звітності. Група таких авторів, як Ю.В. Новожилова 
[8, с. 39], Ф.Ю. Сафонова [9, с. 57] та В.В. Томчук [10, с. 177–
178] виділяють шляхи подальшого розвитку концепції інтегро-
ваної звітності. 

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

Формулювання мети і завдань дослідження. Метою даного 
дослідження є критичний аналіз існуючих концепцій інтегрова-
ної звітності корпоративних підприємств. Для досягнення пос-
тавленої мети в дослідженні пропонується вирішити такі за-
вдання: а) виділити та охарактеризувати концепції інтегрованої 
звітності відповідно до Міжнародних основ інтегрованої звітно-
сті; б) надати порівняльну характеристику концепцій капіталу у 
фінансовій та інтегрованій звітності корпоративних підпри-
ємств; в) навести схему процесу створення вартості відповідно 
доМіжнародних основ інтегрованої звітності. 

Виклад основного матеріалу. В наших попередніх дослі-
дженнях було висвітлено питання фундаментальних концепцій 
інтегрованої звітності [11]. 

Відповідно до п. 2 Міжнародних основ інтегрованої звітності 
(англ. The International <IR> Framework) (далі <IRF>) [12] фун-
даментальні концепції інтегрованої звітності є: 

1) концепція створення вартості для підприємства і для заці-
кавлених сторін [12, п. 2Б]. 
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Вартість не створюється тільки силами самої організації або 
тільки всередині неї, вона: а) піддається впливу зовнішнього се-
редовища; б) створюється через взаємодію з зацікавленими сто-
ронами; в) залежить від різних ресурсів [12, п. 2.2]. 

Вартість, що створюється організацією протягом тривалого 
часу, проявляється в збільшенні, зменшенні або трансформації 
капіталу в результаті комерційної діяльності організації. Така ва-
ртість має два аспекти: вартість, створювана для: 

‒ самої організація, що забезпечує повернення інвестицій пос-
тачальникам фінансової капіталу; 

‒ зацікавлених сторін і суспільства в цілому [12, п. 2.4]. 
Постачальники фінансового капіталу зацікавлені у вартості, 

яку організація створює для себе. Вони також зацікавлені у вар-
тості, яку організація створює для інших, коли вона впливає на 
можливість організації створювати вартість для себе або відно-
ситься до заявленої цілі організації (наприклад, явної соціальної 
цілі), яка впливає на їх оцінку [12, п. 2.5]. 

Здатність організації створювати вартість для себе пов’язана 
з вартістю, яку вона створює для інших (рис. 1). Це відбувається 
за рахунок широкого спектру дій, взаємодій і відносин на дода-
ток до таких, як, наприклад, продажу клієнтам, які безпосеред-
ньо пов’язані зі змінами у фінансовому капіталі. До даного спе-
ктру відносяться, наприклад, вплив результатів комерційної 
діяльності організації на задоволеність клієнтів; готовність пос-
тачальників працювати з організацією та умови, на яких вони 
готові це робити; ініціативи, які бізнес-партнери погодилися 
вжити разом з організацією; репутація організації; умови, що 
накладаються на соціальні ліцензії для роботи організації; а 
також нав’язування умов ланцюжку поставок або юридичних 
вимог [12, п. 2.6]. 

Якщо діяльність, взаємодії та відносини істотно впливають на 
здатність організації створювати вартість для себе, вони включа-
ються в інтегрований звіт. Сюди входить врахування того, в яко-
му ступені вплив на капітали виходить за рамки самої організації 
(тобто витрати або інший вплив на капітали, які не належать ор-
ганізації) [12, п. 2.7]. 

Зовнішні наслідки можуть бути позитивними або негативними 
(тобто вони можуть приводити збільшення або зниження вартос-
ті, втіленої в капіталах).Зовнішні наслідки можуть в кінцевому 
підсумку збільшувати або знижувати вартість, яка створена для 
організації. У зв’язку з цим постачальниками фінансового капіта-
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лу необхідна інформація про суттєві зовнішні наслідки, щоб вони 
могли оцінити їх вплив і відповідним чином розподіляти ресурси 
[12, п. 2.8]. 

 

 

Рис. 1. Вартість створювана для організації та для зацікавлених осіб 
 
Попри те, що вартість створюється протягом різних часових 

періодів і для різних зацікавлених сторін за допомогою різних ка-
піталів, незрозуміло її створення через максимізацію одного капі-
талу при ігноруванні інших. Наприклад, максимізація фінансового 
капіталу (наприклад, прибутку) за рахунок людського капіталу 
(наприклад, при невідповідній політиці та практиці управління 
людськими ресурсами) навряд чи приведе до максимізації вартості 
для організації протягом довгострокового періоду [12, п. 2.9]. 

2. Концепція капіталів [12, п. 2В]. Загальні запаси капіталів не 
є незмінними протягом тривалого часу. По мірі того, як капітали 
збільшуються, зменшуються або перетворюються, між ними і 
всередині них відбувається постійний кругообіг. Наприклад, коли 
організація покращує свій людський капітал за допомогою нав-
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чання, відповідні витрати на навчання зменшують її фінансовий 
капітал. У результаті фінансовий капітал перетворюється в люд-
ський. Незважаючи на простоту цього прикладу, який представ-
лений тільки з точки зору організації, він показує постійну взає-
модію та перетворення, що відбувається між капіталами, хоча й 
різними темпами і з різними результатами [12, п. 2.12]. 

Різноманітні види діяльності ведуть до значно складнішого 
збільшення, зменшення або перетворення, і передбачають широ-
ке поєднання капіталів або їх компонентів (наприклад, вода ви-
користовується для вирощування урожаю, який використовуєть-
ся як корм для скоту, все це — компоненти природного капіталу) 
[12, п. 2.13]. Навчання новим знанням працівників, з одного боку, 
є збільшення людського капіталу, а з іншого, втілення набутих 
знань працівників у розробку нових видів продукції (отримання 
патентів, свідоцтв авторського права) є складовою інтелектуаль-
ного капіталу, тобто спостерігається поєднання двох видів капі-
талу інтелектуального і людського. 

У цілому організації націлені на створення вартості, це може 
включати зниження вартості, укладеної в деяких капіталах, і чис-
тому зниженню загального запасу капіталів. У багатьох випадках 
то, чи є чистим впливом збільшенням або зниженням (або ні тим, 
ні іншим, тобто вартість зберігається), буде залежати від обраної 
точки зору; так, у наведеному вище прикладі співробітники і робо-
тодавці можуть по-різному оцінювати навчання [12, п. 2.14]. 

<IRF> не вимагає застосування категорій капіталу в інтегро-
ваному звіті або структуризації звіту по капіталам. Швидше, ка-
пітали включені в <IRF> переважно для того, щоб використову-
вати їх: а) в рамках теоретичної основи концепції створення 
вартості; б) в якості орієнтира, керуючись яким, організації розг-
лядають всі форми капіталу, які вони використовують або на які 
вони впливають [12, п. 2.17]. Проте, Р.В. Кузіна [14, c. 562] наво-
дить організаційну матрицю збалансованої системи показників у 
розрізі відповідних капіталів, що передбачені <IRF>. 

Порівняльна характеристика концепцій капіталів у фінансовій 
та інтегрованій звітності підприємства (табл. 1). 

3. Концепція процесу створення вартості [12, п. 2Г]. Процес 
створення вартості представлено на рис. 2. Зовнішнє середовище, 
включаючи економічні умови, технологічний прогрес, громадські 
та екологічні питання, створює контекст, в рамках якого працює 
організація. Місія і стратегічне бачення охоплюють всю організа-
цію, чітко і повно визначаючи її цілі і наміри [12, п. 2.21]. 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика концепцій капіталу  
у фінансовій та інтегрованій звітності підприємства 

№ 
з/п Ознака

Звітність 

Фінансова Інтегрована 

1 

П
он
ят
тя

 к
ап
іт
ал
у 

Фінансова концепція капі-
талу: капітал є синонімом 
чистих активів або власно-
го капіталу суб’єкта госпо-
дарювання [13, п. 4.57] 

Капітал – це запас вартості, який збіль-
шується, зменшується або трансформу-
ється в результаті діяльності організації. 
Наприклад, фінансовий капітал організа-
ції збільшується, коли вона отримує при-
буток, а якість її людського капіталу під-
вищується при навчанні працівників [12,  
п. 2.11] 

Фізична концепція капіта-
лу: капітал розглядається у 
вигляді продуктивності 
суб’єкта господарювання, 
основаної, наприклад, на 
одиницях виробленої за 
день продукції [13, п. 4.57] 

2 

К
он
це
пц
ія

 к
ап
іт
ал
у 

Збереження фінансового 
капіталу. Згідно з цією 
концепцією, прибуток за-
робляється, тільки якщо 
фінансова (або грошова) 
сума чистих активів на кі-
нець періоду перевищує 
фінансову (або грошову) 
суму чистих активів на по-
чаток періоду після вилу-
чення будь-яких виплат 
власникам або внесків вла-
сників протягом цього пе-
ріоду. Збереження фінансо-
вого капіталу може 
вимірюватися або в номі-
нальних грошових одини-
цях, або в одиницях пос-
тійної купівельної 
спроможності [13, п. 4.59] 
Концепція збереження фі-
нансового капіталу не ви-
магає застосування певної 
основи оцінки. Вибір осно-
ви за цією концепцію зале-
жить від типу фінансового 
капіталу, який суб’єкт гос-
подарювання прагне збере-
гти [13, п. 4.61] 

Успіх організацій залежить від різних 
форм капіталу. В даній концепції капітали 
поділяються на фінансовий, виробничий, 
інтелектуальний, людський, соціальний та 
природний капітали [12, п. 2.10]. 
Фінансовий капітал – це резерв коштів, 
які: 
1) є у організації для використання при 
виробництві товарів або наданні послуг; 
2) надходять через фінансування (боргове, 
часткове фінансування і гранти) або ство-
рюються в результаті операцій або інвес-
тицій. 
Виробничий капітал ‒ виробничі фізичні 
об’єкти (на відміну від природних фізич-
них об’єктів), наявні в організації для ви-
робництва товарів або надання послуг, 
включаючи: 
а) будівлі; 
б) обладнання; 
в) інфраструктуру (наприклад, дороги, 
порти, мости, сміттєпереробні заводи і 
водоочисні споруди). 
Інтелектуальний капітал ‒ організаційні 
нематеріальні активи, засновані на знан-
нях, включаючи: 
1) інтелектуальну власність, наприклад, 
патенти, авторські права, програмне за-
безпечення, права і ліцензії; 
2) «організаційний капітал», наприклад, 
що маються на увазі знання, системи, 
процедури та протоколи. 
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Закінчення табл. 1 
 
 

  

Збереження фізичного 
капіталу. Згідно з цією 
концепцією, прибуток за-
робляється, тільки якщо 
фізична виробнича поту-
жність (або продуктив-
ність) суб’єкта господа-
рювання (або ресурси чи 
кошти, необхідні для до-
сягнення такої потужнос-
ті) на кінець періоду пере-
вищує фізичну виробничу 
потужність на початок пе-
ріоду після вилучення 
будь-яких виплат власни-
кам та внесків власників 
протягом цього періоду 
[13, п. 4.59]. 
Концепція збереження фі-
зичного капіталу вимагає 
прийняття основи оцінки 
за поточною собівартістю 
[13, п. 4.61] 

Людський капітал – компетенції співробі-
тників, їх здатності і досвід, а також їх 
мотивація впроваджувати інновації, в то-
му числі їх: 
а) відповідність структурі управління орга-
нізації та її підтримка, підхід до управління 
ризиками і етичні цінності; 
б) здатність розуміти, розробляти і реалізо-
вувати стратегію організації; 
в) лояльність і мотивація для вдоскона-
лення процесів, товарів і послуг, включа-
ючи їх здатність керувати, управляти і 
співпрацювати. 
Соціальний капітал – інститути і відносини 
в рамках спільнот і між ними, а також між 
групами зацікавлених сторін і іншими гру-
пами, і здатність ділитися інформацією для 
підвищення індивідуального і колективно-
го добробуту. Соціальний капітал включає: 
1) загальні норми, цінності і зразки пове-
дінки; 
2) відносини / зв’язки між основними заці-
кавленими сторонами, а також довіру і го-
товність співпрацювати, які організація ро-
звиває і прагне побудувати, підтримувати 
разом з зовнішніми зацікавленими сторо-
нами; 
3) нематеріальні активи, пов’язані з брендом і 
репутацією, які створені організацією; 
4) соціальні ліцензії на роботу організації. 
Природний капітал – все поновлювані і 
непоновлювані природні ресурси і проце-
си, які дозволяють створювати товари або 
послуги, що підтримують минуле, сього-
дення або майбутнє процвітання організа-
ції. Він включає: 
1) повітря, воду, землю, корисні копалини 
і ліси; 
2) біологічне різноманіття і здоров’я еко-
системи [12, п. 2.15]. 

 
Особи, наділені управлінськими функціями, відповідають за 

створення належної наглядової структури, що підтримує здат-
ність організації створювати вартість [12, п. 2.22]. 

Ядром організації є її бізнес-модель, яка ґрунтується на різних 
капіталах, що розуміються як ресурси, і завдяки її комерційної 
діяльності перетворює їх у продукти (товари, послуги, побічні 
продукти і відходи). Діяльність організації та її продукти призво-
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дять до результатів з точки зору впливу на капітали. Здатність бі-
знес-моделі адаптуватися до змін (наприклад, у наявності, якість 
і доступність ресурсів) може вплинути на довгострокову життє-
здатність організації [12, п. 2.23]. 

 

 

Рис. 1. Процес створення вартості відповідно до <IRF>[12, п. 2.20] 
 
Комерційна діяльність включає планування, проектування і 

виробництво продуктів або використання спеціалізованих на-
вичок і знань при наданні послуг. Заохочення культури інно-
вацій часто є провідним напрямком комерційної діяльності з 
точки зору створення нових продуктів і послуг, які мотивують 
попит клієнтів, підвищують ефективність і сприяють якісні-
шому використанню технологій, замінюють ресурси для міні-
мізації несприятливого соціального або екологічного впливу і 
знаходять альтернативні способи використання продуктів [12, 
п. 2.24]. 

Результати – це внутрішні і зовнішні наслідки (позитивні і не-
гативні) для капіталів у результаті комерційної діяльності та про-
дукти організації [12, п. 2.25]. 

Постійний моніторинг і аналіз зовнішнього середовища в кон-
тексті місії і стратегії організації дозволяють виявити ризики і 
можливості організації, які пов’язані з її стратегією і бізнес-
моделлю [12, п. 2.26]. 
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Стратегія організації визначає, як вона має намір знижувати 
ризики або керувати ними, а також максимально використовува-
ти надані можливості. У ній встановлюються стратегічні цілі і 
стратегія їх досягнення, реалізація яких здійснюється за допомо-
гою планів розподілу ресурсів [12, п. 2.27]. 

Організації необхідна інформація про її результати, для чого 
потрібно впровадження системи оцінки та моніторингу для отри-
мання інформації, необхідної для прийняття рішень [12, п. 2.28]. 

Процес створення вартості не є статичним; регулярний аналіз 
кожного компонента і його взаємодії з іншими компонентами, а 
також увага до перспектив організації, призводять до їх перег-
ляду і доопрацюванню з метою удосконалення всіх компонентів 
[12, п. 2.29]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. У процесі даного наукового дослідження проведено 
критичний аналіз концепцій інтегрованої звітності, що здійсню-
ють вплив на структуру інтегрованої звітності підприємства, на-
бір її як фінансових, так і нефінансових показників, які розкри-
вають вартість підприємства за допомогою відповідних капіталів. 

У подальших наукових дослідженнях пропонується зосереди-
ти увагу на розробку концепції розвитку інтегрованої звітності в 
Україні. Порушені в статті питання не є вичерпними й потребу-
ють доповнень, змін, уточнень і конкретизації. 
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Critical analysis of corporate  

enterprises’ integrated reporting concepts 
 

Abstract 
Research objective. The research objective is to analyze critically the existing 
concepts of corporate enterprises’ integrated reporting. 
Methodology. The theoretical and methodological basis of the research is the 
dialectical method of scientific cognition, and a systematic approach to the 
critical analysis of the corporate enterprises’ integrated reporting concepts. The 
analytical method is used for comparison of the existing concepts of corporate 
enterprises’ integrated reporting. The method of cognition, used for the 
research object, is based on systemic and synergetic approaches. According to 
these approaches, the existing concepts of corporate enterprises’ integrated 
reporting are examined as inherently connected with the further development 
of corporate enterprises’ integrated reporting. 
Findings. The author critically analyzes the concepts of integrated reporting 
influencing the structure of enterprise’s integrated reporting, the set of its 
financial and non-financial indicators, which reveal the value of enterprise 
capital. 
Value Added. The scientific value of the research is in further development of 
the existing concepts of corporate enterprises’ integrated reporting. 
Key words: integrated reporting, concept, criticism, analysis, corporate 
enterprises. 


