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Роль інтегрованої звітності у створенні додаткової вартості: точка зору нігерійських банкірів
Метою статті є аналіз точок зору працівників банку Zenith щодо цінності, змісту, особливостей та викликів інтегрованої
звітності у Нігерії з метою заохочення запровадження її організаціями. У результаті проведеного опитування отримано
відповіді дев’яносто-восьми працівників. В цілому, респонденти погоджуються, що інтегрована звітність може призвести до
підвищення якості звітності компаній про результати їх діяльності. Учасниками опитування було визначено виклики, які
можуть знизити цінність інтегрованої звітності. При цьому, автори стверджують, що, за наявності алгоритму подання
інтегрованої звітності, перевіреної багатьма організаціями, з часом деякі проблеми можуть бути вирішені. Автори
наголошують на необхідності проведення інформаційної кампанії у організаціях щодо необхідності інтегрованої звітності.
Дана стаття є вагомим внеском поряд з іншими літературними дослідженнями даної проблематики адже пропонує аналіз точок
зору працівників банку Zenith про роль інтегрованої звітності.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення, забороняє
використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.
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Роль интегрированной отчетности в создании дополнительной стоимости: точка зрения
нигерийских банкиров
Целью статьи является анализ точек зрения работников банка Zenith относительно ценности, сути, особенностей и вызовов
интегрированной отчетности в Нигерии с целью обеспечения её внедрения в организациях. В итоге проведенного опроса
получены ответы девяноста-восьми работников. В целом, респонденты соглашаются, что интегрированная отчетность может
привести к улучшению качества отчетности компаний о результатах их деятельности. Участниками опроса были определены
вызовы, которые могут снизить ценность интегрированной отчетности. Однако, авторы утверждают, что, при наличии
алгоритма подачи интегрированной отчетности, проверенной многими организациями, со временем некоторые проблемы
могут быть решены. Авторы подчеркивают необходимость проведения информационной кампании в организациях
относительно необходимости интегрированной отчетности. Данная статья является весомым вкладом наряду с другими
литературными исследованиями этой проблемы, так как предлагает анализ мнения работников банка Zenith о роли
интегрированной отчетности.
Ключевые слова: работники, корпоративная отчетность, интегрированная отчетность, Нигерия, банк Zenith.
Классификация JEL: G21, G34.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение,
запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на оригинальную
версию статьи.

