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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ У БАНКАХ УКРАЇНИ 

 

Одним із ваговитих принципів ведення бізнесу, в тому числі й 

банківського, є самостійність обґрунтованість у прийнятті рішень суб'єктом 

економічних відносин. Будь-яке економічне рішення передбачає обробку 

звітної інформації, яка всебічно характеризує об’єкт управління.  

Усвідомлюючи соціальну відповідальність перед суспільством, 

керівництво банку повинно розкривати релевантну бізнес-інформацію для всіх 

зацікавлених стейкхолдерів оприлюднюючи як фінансові, так і нефінансові 

показники його діяльності (тобто складаючи інтегровану звітність).  

За умови впровадження концепції інтегрованої системи обліку, банк 

отримує низку важливих переваг, серед яких можна виділити такі: виключення 

багаторазового введення даних щодо господарських операцій та подій для 

різних видів обліку; високий рівень достовірності управлінської інформації, що 

досягається завдяки одноразовому введенню даних і багаторазовій обробці 

однієї і тієї ж інформації для виконання запитів у різних підсистемах обліку; 

співставність та відповідність даних різних видів обліку, що базуються на 

використанні єдиного інформаційного простору; оптимізація документообігу 

банку та зменшення витрат пов’язаних з обслуговуванням корпоративної 

інформаційної системи. 

На відміну від традиційної фінансової звітності впровадження моделі 

інтегрованої звітності передбачає включення не фінансових компонентів, що 
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дозволить поліпшити якість і відобразити істотні впливи, наприклад, таких 

факторів, як навколишнє середовище, соціального і наглядового факторів 

(environmental, socialandgovernance (ESG)). Тобто відобразити використання 

природних ресурсів, захисту прав людини і впливу бізнесу на суспільні явища 

та зміни клімату, відобразити ризики і можливості, а також логічно пов’язати 

ESG – фактори та фінансові результати[5].  

Інтегрована модель звітності розглядається як можливий спосіб 

отримання більш повної картини про діяльність банку, що відображає усі 

ризики та можливості, а також більш логічно узгоджує фактори ESG з 

фінансовими результатами. Таким чином, поступове впровадження 

інтегрованої звітності призводить до необхідності обґрунтування та уніфікації 

для певної галузі переліку показників (що дасть можливість співставності та 

порівнюваності показників) та інструментів її аналізу (що дасть змогу 

практичного використання інтегрованої звітності в процесі прийняття 

управлінських рішень). Отже,  головними вимогами до нової концепції 

звітності стають[6]:  

– задоволення інформаційних потреб менеджменту для щоденного 

управління операціями з урахуванням довгострокової перспективи;  

– відображення взаємозв’язку між не фінансовими факторами та 

довгостроковими результатами діяльності банку, визначення економічної та 

соціальної цінності бізнесу;  

– зміщення акценту у показниках оцінки результатів бізнесу з 

короткострокових перспектив на довгострокові та системне включення цих 

показників у процес прийняття рішень. 

Прагнення вітчизняних банків виходити на міжнародні ринки певною 

мірою сприяє популяризації та поширенню інтегрованої фінансової звітності, 

залученню нових інвесторів, покращенню власних позицій, а також дозволяє 

комплексно розкрити різні аспекти їх діяльності та забезпечити більш глибоке 

використання внутрішнього потенціалу. Підготовка інтегрованої звітності з 

метою комплексного порівняльного аналізу діяльності банку сприятиме 
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уніфікації процесу її складання, вплине на зниження рівня інформаційних 

ризиків, змістить акцент показників оцінки результатів роботи з 

короткострокових на довгострокові, підвищить якість та цінність наданої 

інформації для прийняття управлінських рішень. 
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