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ІнТегрОВаний ОблІк Та йОгО ОСОблиВОСТІ
анотація. Досліджено систему формування інтегрованого обліку на підприємствах та необхідність його 
створення. У статті розглянуто переваги створення та формування інтегрованої системи обліку, головну 
мету та завдання. На підприємстві облік потребує використання різних функцій – контрольної, інформа-
ційної та аналітичної. Інтеграція обліку дає змогу поєднати всі види обліку та забезпечити їх виконання 
відповідно до вимог міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності. Оскільки, зараз більшість 
компаній повинні готувати звіти для внутрішніх та зовнішніх користувачів, через паралельне формуван-
ня документів відбувається сповільнення даного процесу. Інтегрований облік дає можливість поєднати 
всі види обліку та зменшити навантаження облікових працівників. Сьогодні не існує чіткого уявлення 
про систему інтегрованого обліку, але вже зараз зрозуміла її необхідність. 
ключові слова: інтегрований облік, контроль, інтеграція, переваги системи інтегрованого обліку, 
інтегрована звітність.
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InTegraTeD accOunTIng anD ITs feaTures
summary. The system of formation of the integrated accounting at the enterprises and necessity of its crea-
tion is investigated. The advantages of creation and formation of the integrated accounting system, the main 
purpose and tasks are considered in the article. At the enterprise accounting requires the use of various func-
tions – control, information and analytical. Accounting integration enables you to combine all types of account-
ing and ensure that they comply with the requirements of international accounting standards and financial 
statements. As most companies now have to prepare reports for internal and external users, due to the parallel 
generation of documents, this process is slowed down. Integrated accounting makes it possible to combine all 
types of accounting and reduce the workload of accounting employees. Today, there is no clear picture of the 
integrated accounting system, but it is already understood that it is necessary. The presence of a large number 
of units leads to duplication of information, which leads to the phenomenon of inadequacy, when the same 
information may contradict data of another origin. This is due to unequal interpretation of actions and events, 
different processing methods in the places of its formation, etc. It is the parallel process of integrating account-
ing, analysis and control that has enabled many firms to expand the use of all components of general manage-
ment and process management. The introduction of an integrated accounting system allows the enterprise to 
get a number of benefits that will help it to optimize the workflow. A feature of integrated accounting is that 
traditional metrics have the potential to be supplemented by natural values, which have a significant impact 
on the success of the enterprise. An integrated accounting system identifies processes that have both a positive 
and a negative impact on overall performance.
Keywords: integrated accounting, control, integration, preferred integrated accounting systems, integrated 
reporting.

Постановка проблеми. Успішність кож-
ного підприємства залежить від своєчасно 

отриманої правдивої інформації. Сьогодні вико-
ристання інтегрованого обліку – це не примха, а 
необхідність, котра повністю виправдовує всі за-
трачені сили на своє формування. Інтегрований 
облік починає застосовуватися як один з методів 
контролю господарських операцій. Втілення ін-
тегрованої облікової системи потребує створення 
єдиного інформаційного простору, котрий дасть 
можливість введення облікових даних під час 
відтворення певних господарських операцій. Це 
необхідно для обробки та трансформації інтегро-
ваною обліковою системою даних для потреб різ-
них користувачів. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості інтегрованого обліку вивчали як за-
кордоні, так і вітчизняні вчені. Вагомий внесок 
у розгляд даного питання внесли вітчизняні нау-
ковці: О.М. Брадул, В.В. Томчук, Ф.Ф. Бутинець, 
О.А. Зоріна, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.Ф. Макси-
мова, Н.М. Малюга.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Інтегрований облік тіль-
ки починає формуватися, оскільки, на сьогодні 
науковці ще не повністю висвітили особливості 
інтегрованого обліку, тому вивчення цього пи-
тання дуже актуальне. 

мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження системи інтег-рованого обліку на під-
приємствах, вивчення його переваг та завдань, 
які покладені в основу.

Виклад основного матеріалу. У своїй ді-
яльності українські бухгалтери застосовують 
міжнародні та національні стандарти, які допо-
магають їм у вирішені методологічних проблем. 
Інтегрований облік – це новий інноваційний на-
прям, який концентрує увагу бухгалтерів на сво-
єму вивченні та використанні у своїй діяльнос-
ті. Інтегрований облік розвивається у взаємодії 
з іншими видами обліку, аналізу, планування 
та контролю.

Термін «інтегрований облік» ще не має чітко-
го визначення, тому що це поняття є достатньо 
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новим та науковці ще не прийшли до єдиної дум-
ки як його трактувати.

Створення та формування системи інтегровано-
го обліку має переваги, які зображені на схемі 1.

Використання інтегрованого обліку на під-
приємствах – це інновація, яка неможлива без 
використання новітніх інформаційних техноло-
гій. Впровадження інтегрованого обліку потребує 
постійного контролю, адже можливе виникнення 
помилок та неточностей при його створенні через 
необізнаність робітників [2].

Багато науковців розглядало питання сис-
теми інтегрованого обліку. Так, наприклад, 
В.В. Томчук вважає, що одним зі шляхів роз-
витку концепції інтегрованої звітності є вико-
ристання сучасних інформаційно-комп’ютерних 
технологій, котрі дадуть змогу полегшити доступ 
користувачів до неї та прискорить процес її фор-
мування та складання. А на думку О.А. Зоріної 
процес побудови інтегрованої системи обліку 
та звітності дає можливість створювати таку ін-
формаційну систему, яка задовольнить всі види 
обліку, котрі ведуться на підприємстві [3]

Головна мета інтегрованого обліку – це за-
безпечення працівників підприємства повною 
інформацією для реалізації планування, збіль-
шення прибутку, покращення ефективності ді-
яльності та забезпечення зовнішніх користува-
чів правдивими даними фінансової звітності.

Одним із головних завдань інтегрованого 
обліку є виявлення відхилень від плану, поми-
лок, контролю та інформування про становище 
на підприємстві управлінських кадрів для при-
йняття відповідних рішень. Інтегрований облік 
займає головне місце у сфері управління. Він 
є комерційною таємницею кожного підприєм-
ства, але не всі рахунки закриті від зовнішніх 
користувачів. Основними користувачами даної 
інформації вважаються власники, керівники 
та менеджери. Оскільки ця інформація є кон-
фіденційною, її можуть використовувати лише 
ті менеджери, котрі визначені наказом по під-
приємству [4].

До основних чинників побудови системи інте-
грованого обліку відносять:

– вид підприємницької діяльності;
– сфера надання послуг, котра повинна бути 

виділена в обліку, за допомогою неї визначаєть-
ся фінансовий результат;

– вид продукції – надана послуга, виконана 
робота, готовий виріб.

Витрати та доходи розраховуються за кожним 
видом продукції окремо.

В основі інтегрованого обліку покладено цілі, 
котрі безпосередньо пов’язані з інтересами та ці-
лями керівництва та можуть змінюватися за ра-
хунок приймання їм відповідного рішення. 

Інтегрований облік має у своєму складі вну-
трішні та зовнішні звіти. До внутрішніх відносять: 

– звіти про виконання операційних бюдже-
тів – їх надають та використовують відділ збуту, 
виробничий відділ, бюджетний комітет та відділ 
матеріально-технічного обслуговування; 

– звіти про виконання фінансових бюджетів, 
користувачами цих звітів є генеральний дирек-
тор, фінансовий директор, комерційний дирек-
тор та бухгалтерія. 

Зовнішні звіти поділяються на фінансові 
та статистичні. Користувачами фінансових звітів 
є зовнішні користувачі підприємства, тобто інвес-
тори, акціонери та податкові органи. Статичні 
звіти необхідні для органів державної влади, за-
вдяки їм вони можуть відслідковувати фінансо-
вий стан підприємства та тенденції його розвитку.

Інтегрований облік базується на створенні 
єдиної бази даних, котра містить в собі всю доку-
ментацію необхідну для функціонування та роз-
витку підприємства.

Необхідність інтеграції даних обліку обумов-
лена тим, що кожна окрема система обліку не 
задовольняє вимоги користувачів. Система фі-
нансової звітності використовується для управ-
ління організацією, але не завжди відповідає їм 
через відсутність якісних ознак, таких як реле-
вантність та справедлива оцінка, оскільки це не 
передбачають жорсткі правила ведення бухгал-
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Схема 1. переваги інтегрованої системи обліку
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терського фінансового обліку. Система управ-
лінського обліку, що є найважливішою частиною 
системи управління інформацією організації, не 
завжди правомірна при розкритті. Система по-
даткової звітності, менш сфокусована на управ-
лінні організацією, проте набуває все більшого 
значення через зростаючу залежність фінансо-
вого стану від обраної облікової політики з метою 
оподаткування [1].

Розвиток інтегрованого обліку на підпри-
ємствах в Україні потребує до-помоги, оскільки 
можна відслідковувати проблему під час форму-
вання облікової інформації. Система бухгалтер-
ського обліку в Україні включає в себе ведення 
податкового, фінансового та управлінського об-
ліку. Через це виникають завдання різної склад-
ності залежно від інтересів користувачі та потре-
бують значних витрат на ведення обліку. Зараз 
існує тенденція впровадження інтегрованої сис-
теми обліку, котра зменшить навантаження 
та витрати. Основною проблемою втілення цієї 
системи обліку є те, що відсутня методика скла-
дання цієї звітності, саме це повинна впровадити 

держава та підтримувати розвиток інтегровано-
го обліку на підприємствах. Саме ця система об-
ліку має на меті побудувати таку структура, за 
якої кожен вид обліку займав своє місце [1].

Висновки і пропозиції. Основне завдання, 
яке постає перед інтегрованим обліком – це ви-
явлення відхилень від плану, прийняття відпо-
відних рішень, контролю та передавання від-
повідної інформації керівництву підприємства. 
Бухгалтери, які вивчають інтегрований облік 
перебуваються у тісному зв'язку з управлінським 
персоналом. 

 Головною особливістю інтегрованої систе-
ми обліку є те, що це не просто набір цифр, а це 
зручна система, котра допомагає в управлінні 
підприємством. Зараз відбувається інтеграція 
всіх видів обліку. Інтегрована система обліку, 
яка існує сьогодні, може вважатися певним ви-
дом діяльності в межах підприємства. Саме вона 
надає управлінському апарату дані про стан ді-
яльності підприємства, виключає можливості ви-
никнення помилок та відображає ті процеси, що 
найбільше впливають на результат діяльності.
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