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12.45-13.00 Фотографування (сходи центрального входу університету) 
13.00-14.00 Кава-брейк (їдальня університету) 
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17.00 

Виступи учасників конференції: 
ESG: вихід за рамки сталого розвитку 
Драгер Х., BDO Global, ESG partner 
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Contextual non-financial analysis of annual reports of Slovak and 
Ukrainian companies 
Kubaščíková Z., Ing., PhD., Tumpach M., prof. Ing., PhD.,  
Juhászová Z., doc. Ing. Mgr., PhD. 
Звітність про економічну діяльність в Україні: реальність, історичні 
етапи розвитку 
Дерій В.А., д.е.н., проф. 
Problematyka ujęcia zasobów ludzkich w sprawozdaniach finansowych 
w Polsce 
Bujak A., dr. 
Людський капітал в інтегрованій звітності 
Мазіна О.І., к.е.н., доц. 
Формування гандикапів національного багатства в системі 
бухгалтерського обліку 
Тарасова Т.О., д.е.н., проф. 
Інформаційне забезпечення формування звітності про управління за 
екологічним аспектом 
Плахтій Т.Ф., д.е.н., доц. 
Впровадження концепції дуальної освіти для підготовки фахівців з 
обліку та оподаткування 
Осмятченко В.О., д.е.н., проф. 
Елементи внутрішньої звітності приватних вищих навчальних 
закладів як основа для формування інтегрованої звітності 
Чижевська Л.В., д.е.н., проф., Омельчук С.В., аспір. 
Бухгалтерський облік як інструмент попереднього і поточного 
фінансового контролю показників звітності 
Мороз Ю.Ю., д.е.н., проф., Цаль-Цалко Ю.С., д.е.н., проф. 
Роль облікової науки в економічних реаліях України 
Петрук О.М., д.е.н., проф. 
Звітність про людський капітал як елемент підвищення його 
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Правдюк Н.Л., д.е.н., проф. 
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Секційні засідання 
Секція 1.  

Інтегрована звітність підприємств: концепції та 
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Вигівська І.М., Барчак Т.П. Звітна інформація про ризики надання благодійної 

фінансової допомоги учасниками ООС (АТО) і постраждалим у зоні їх проведення 
Власюк С.М. Інтегрована звітність в площині суб’єктів малого підприємництва 
Вовчик Н.Л. Особливості формування внутрішньої звітності підприємства 
Головацька С.І. Теоретичні аспекти концепцій стратегічного управління 

витратами підприємства 
Горбань С.Ю. Економічна сутність поняття «інтегрована звітність» 
Гула І.І. Власний капітал як складова інтегрованої звітності підприємств 
Гуцаленко Л.В. Інтегрована звітність – інструмент оцінки якості управління 

бізнесом 
Демська Ю.В., Пилипенко Л.М. Організаційні основи внутрішнього контролю 

резервів капіталу 
Дмитренко О.М. Переваги та проблемні аспекти формування інтегрованої 

звітності вітчизняними компаніями 
Довгалюк В.В., Іванисько Н.М. Сутність податкового контролю та особливості 

його реалізації 
Довгалюк В.В., Копаниця Є.О. Місце податкових надходжень в доходах 

місцевих бюджетів 
Ещенко С.А. Питання формування інтегрованої звітності у будівельній 

діяльності 
Заглинська Л.В., Гоголь Т.В. Сучасні підходи до формування інтегрованої 

звітності: історичний аспект 
Захаров Д.М. Інтегрована звітність як новий рівень розвитку корпоративної 

звітності 
Зеленко С.В. Перспективи використання інтегрованої звітності для об’єднаних 

територіальних громад 
Іщенко Я.П. Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: 

управлінський аспект 
Кирилюк Н.Р., Супрунова І.В. Особливості відображення інвестиційної 

нерухомості у звітності підприємства 
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Коваль Л.В. Поняття та застосування інтегрованої звітності 
Колісник О.П. Інтегрована звітність у системі управління підприємством 
Король С.Я., Фоміна О.В. Інтегрована звітність як навчальна дисципліна 
Коротаев С.Л. Консолидированная отчетность белорусских предприятий: 

проблемы и перспективы 
Корягін М.В., Чік М.Ю. Розвиток ощадливого обліку в Україні 
Краєвський В.М., Костенко О.М. Звітні детермінанти інтегрованої системи 

обліку 
Крупка Я.Д. Про інтегровану та консолідовану звітність 
Ксьонжик І.В., Дубініна М.В. Інтегрована звітність в діяльності установ  

державного сектору і місцевого самоврядування 
Кузь В.І. Розкриття інформації про діяльність суб’єктів економічних відносин в 

умовах розвитку інформаційного суспільства 
Кузьма Х.В. Методика обліку комісійних операцій підприємства: напрями 

удосконалення 
Кундря-Висоцька О.П., Шурпенкова Р.К. Інтегрована звітність як новий тренд 

презентації підприємства у суспільстві 
Куцик П.О. Обліково-інформаційна функція контролінгу у системі управління 

підприємства 
Лайчук С.М. Суттєвість як характеристика звітної інформації 
Левицька С.О. Нефінансові показники соціально-екологічної відповідальності 

бізнесу 
Макарович В.К. Похідні балансові звіти в системі бухгалтерського інжинірингу 
Макарук Ф.Ф. Обліково-контрольне забезпечення системи управління 

діяльністю ринків 
Макурін А.А. Криптовалюта як фінансова інновація 
Марценюк Р.А. Управлінська звітність на підприємстві: теоретичний аспект 
Медик Т.О. Сутність амортизації та амортизаційної політики: обліковий аспект 
Муравський В.В. Електронна інтегрована звітність на основі інтернет-

технологій 
Нісоловська А.Ф. Особливості становлення інтегрованої звітності 
Нужна О.А. Інтегрована звітність як дієвий інструмент для прийняття 

ефективних управлінських рішень 
Онищенко В.П. Звіт про управління як крок до інтегрованої звітності 
Остапчук Т.П., Гонгало Л.П. Стратегічна сегментна звітність суб’єктів 

господарювання: склад та переваги формування 
Пастух Д.Л. Економічна сутність поняття «інтегрована звітність» 
Перетятько Ю.М. Наукові підходи до складу інтегрованої звітності 

підприємства 
Пиріжок С.Є., Мельник Е.Г. Необхідність розвитку інформаційного забезпечення 

управління стратегічною сегментацією бізнесу суб’єктів господарювання 
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Секція 2.  
Звітність про сталий розвиток 

Гаврилюк О.О. Звітність щодо екологічної політики європейських 
сільськогосподарських товаровиробників 

Golochalova I. Statement of stockholders’ equity in the system of financial reporting 
of the Republic of Moldova: present state and prospects for modernization 

Єршова Н.Ю. Звітність про сталий розвиток: актуальні питання впровадження 
Жураковська І.В. Врахування екосистемних послуг для екологічного обліку та 
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Сокіл О.Г. Передумови розвитку звітності про сталий розвиток в Україні 
Сокіл Я.С. Взаємозв’язок корпоративної соціальної відповідальності та 

брендингу 
Сторожук Т.М., Дружинська Н.С. Необхідність впровадження та зміст звіту зі 

сталого розвитку 
Юшкевич О.О. Система економіко-екологічних індикаторів розвитку 

сільськогосподарських підприємств 
 

Секція 3.  
Звітність про людський та інтелектуальний капітал 
Григоревська О.О. Внутрішня звітність про показники продуктивності праці: 

особливості формування 
Загородній А.Г., Партин Г.О. Розкриття соціально-репутаційного капіталу 

підприємства в інтегрованій звітності 
Каткова Н.В., Бурлан С.А. Формування інформації про інтелектуальний 

капітал для відображення її у звітності 
Маноле А., Бугудуй Е., Чобану Г. Управление стоимостью для развития рынка 

труда в экономике 
Поплавська В.В. Проблема відображення брендингової діяльності підприємств 

в інтегрованій звітності 
Реслер М.В. Оцінка та відображення людського капіталу в управлінській 
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Шевчук Н.С., Проданчук М.А. Інтегрована звітність: стійкий підхід до 

управління підприємством 
Юхименко-Назарук І.А. Мережевий капітал в інтегрованій звітності 
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Vasilev P. Comparative characteristics of economic crime in Bulgaria 
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сталого розвитку компаній 
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інтегрованої звітності 
Карпачова О.В., Любенко А.М. Основні аспекти аналізу звіту про управління 
Лоскоріх Г.Л., Борович А. Вимоги до бухгалтера як основного суб’єкта 

формування звітності на IT-підприємстві 
Мулик Т.О. Роль інтегрованої звітності в оцінці капіталу підприємства 
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підприємства 
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Яременко Л.М. Інтегрована звітність як новаторська звітність розвитку 
бухгалтерської звітності 
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УДК  657 
Томчук О.Ф., к.е.н, доцент, доцент кафедри аналізу та статистики 

Вінницький національний аграрний університет 
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ 

НЕФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Звітність підприємства – це є своєрідна реклама діяльності підприємства, 
оскільки дуже часто є першим і основним джерелом інформації про 
підприємство. Така реклама сама дешева, але сама дієва. 

Т.М. Сторожук зазначає, що інтеграція нашої країни в світовий 
економічний простір потребує підготовки звітної інформації за 
міжнародними стандартами. Це дозволить здійснити стратегічний курс на 
інтеграцію України з ЄС, забезпечить входження України у світовий 
політичний, економічний та правовий простір і удосконалить механізм 
співробітництва України з іншими державами. Крім того, це сприятиме 
залученню коштів для подальшого розвитку економіки України, допоможе 
суб’єктам підприємництва знайти постачальників, клієнтів, рекламодавців 
тощо. Така звітність забезпечить інтеграцію в європейський та світові 
фондові ринки, допоможе встановити відкритість та прозорість ринку цінних 
паперів України, закласти основи чесної конкуренції на цьому ринку, а також 
гарантувати рівні можливості для емітентів, інвесторів і посередників та 
захистити їх права [1]. 

Формування звітної інформації – це заключний етап здійснення 
обліку і початковий для аналізу, прийняття рішень, планування та 
прогнозування. В міжнародних стандартах зазначено, що бухгалтерська 
звітність не закінчується на самому собі, а навпаки, виконує роль 
інформаційної системи, котра оцінює, обробляє і передає фінансову 
інформацію про визначений економічний об’єкт тому, кому вона необхідна. 

Інтегрована звітність представляє собою поєднання елементів фінансової 
та нефінансової звітності, в якій поряд з економічними результатами 
діяльності знаходять відображення соціальні та екологічні аспекти. В 
індустріально розвинених країнах з ринковою економікою формування 
такої звітності стало нормою. В Україні питання організації та методики 
інтегрованої звітності підприємства не знайшло широкого відображення та 
застосування, а правила її складання і подання не регламентовано на 
законодавчому рівні.  

Методика складання інтегрованого звіту повинна враховувати специфіку 
кожного суб’єкта господарювання з подальшим внесенням відповідних 
коригувань до облікової політики [2]. 

Варто зазначити, що формування інтегрованої звітності передбачає 
організацію інтегрованої системи обліку та аналізу. Інтегрованій системі 
обліку притаманні специфічні способи та прийоми. До них відносяться 
моделювання, елімінування та трансформація бухгалтерських записів. 

Відповідно до концепції BSC [3], успішні компанії виділяють такі групи 
нефінансових показників: 



відносини з клієнтами: кількість клієнтів, частка ринку, середній 
оборот на клієнта, середній час, затрачений на обслуговування клієнта, 
індекс лояльності клієнтів, індекс задоволеності клієнтів; 

внутрішні бізнес-процеси: своєчасна доставка, ріст продуктивності, 
рівень адміністративних витрат, час підготовки виробництва, вартість 
адміністративних помилок, прямі контакти з клієнтами; 

можливості навчання і розвитку персоналу: плинність кадрів, час на 
навчання, середній час відсутності, річні затрати на навчання однієї 
людини, індекс задоволення працівників; 

Використання нефінансових показників покликане конкретизувати 
розроблену в ході стратегічного планування систему цілей і зробити 
розроблені 
цілі вимірюваними. Показники можна ідентифікувати тільки тоді, коли існує 
ясність відносно цілей. Рекомендується використовувати не більше двох або 
трьох показників для кожної із стратегічних цілей. 

Завдяки нефінансовим показникам які розкриваються у інтегрованій 
звітності виникає ряд переваг: 

більш широка перспектива розгляду діяльності підприємства; 
зростання довіри до підприємства; 
підвищена обізнаність щодо питань стійкого розвитку всередині 

підприємства; 
підтвердження стейкхолдерам інтеграції принципів сталого розвитку в 

основну діяльність підприємства; 
Отже, кожен суб’єкт господарювання має обрати власну систему 

структурних елементів та показників залежно від особливостей діяльності, 
стадії розвитку, в тому числі в контексті складання інтегрованої звітності, 
очікувань ключових стейкхолдерів тощо. Чітких, формалізованих критеріїв 
щодо складових інтегрованого звіту немає. Перспективи розвитку 
вітчизняної 
моделі інтегрованої звітності полягають у розробленні методологічних засад 
інтегрованої звітності та аудиту її достовірності. 

Застосування нефінансових показників в інтегрованій звітності дозволяє 
не тільки аналізувати минулі періоди діяльності підприємства, але й 
прогнозувати майбутні. Така можливість відкриває широкі перспективи як 
для 
керівників підприємств, так і потенційних клієнтів й акціонерів, залучаючи 
все 
більше прихильників. 
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