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політехніка», д.е.н., проф. В.В. Євдокимова, 
ректора Львівського торговельно-економічного університету, к.е.н., 
проф. П.О. Куцика, 
першого проректора Державного університету «Житомирська 
політехніка», д.е.н., проф. О.В. Олійник 

10.15-12.45 

Виступи учасників конференції: 
Сучасні проблеми розвитку інтегрованої звітності в Україні 
Легенчук С.Ф., д.е.н., проф. 
Місія бухгалтерської спільноти в капіталізації національного багатства 
Жук В.М., д.е.н., проф., акад. НААНУ 
Напрями розкриття інформації щодо земельних активів та прав на них в 
інтегрованій звітності 
Остапчук Т.П., к.е.н., доц. 
Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - raport zintegrowany czy 
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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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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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Безверхий К.В. Принцип достовірності та повноти інтегрованої звітності 
Бездушна Ю.С. Розвиток аграрного та макроекономічного аспекту інтегрованої 

звітності 
Боцян Т.В. Визначення суттєвості інформації в інтегрованій звітності 
Бурдик О.Ю. Побудова інтегрованої звітності на підприємствах пасажирського 

автотранспорту 
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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Попович М.П. Шляхи удосконалення  бухгалтерського обліку витрат 
діяльності підприємства 

Проданчук М.А. Інтегрована звітність в управлінні земельними ресурсами 
Редченко К.І., Кузик В.І. Інтегрована звітність: прогрес і глобальне поширення 
Свірко С.В., Супрунова І.В. Фінансова та бюджетна звітність як базова 

інформаційна основа аналітичної оцінки управління місцевими бюджетами 
Свірко С.В., Тростенюк Т.М. Звітність державних закладів вищої освіти як 

елемент управлінського обліку 
Суліменко Л.А. Інтегрована звітність та її значення в управлінні підприємством 
Сторожук Т.М. Проблеми впровадження  інтегрованої звітності 
Тлучкевич Н.В. Інтегрована звітність – нова модель облікової системи 
Топоркова О.В. Моделювання обліково-аналітичного процесу управління 

фінансово-економічною безпекою підприємства 
Федорова І.В. Удосконалення облікової політики в частині нематеріальних 

активів для цілей складання інтегрованої звітності підприємств 
Ховрак І.В. Нефінансова звітність як інструмент популяризації корпоративної 

соціальної відповідальності 
Хоменко Г.Ю., Хоменко Я.Ю. Інтегрована звітність в діяльності установ 

державного сектору методичний підхід 
Царук В.Ю. Інституційні засади розвитку інтегрованої звітності 
Цегельник Н.І., Гайдучок Т.С. Блокчейн як інструмент формування звітності 

підприємства 
Чудовець В.В. Перспективи впровадження нефінансової звітності в Україні 
Шевчук О.А. До питання автоматизації звітності за МСФЗ 
Szołno O. Sprawozdawczość zadaniowa w kontekście pomiaru dokonań – wyzwania  

i problemy 
Якубич Е.В. Переоцінка основних засобів: основні аспекти та обов’язковість 
 

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 

оподаткування 
Замула І.В., Травін В.В. Проблеми формування звітної інформації щодо 

екологічних аспектів діяльності підприємства 
Кулик В.А., Мілька А.І. Звітність про сталий розвиток закладів вищої освіти 
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Ліза Д.А., Юшкевич О.О. Підходи та вимоги до побудови системи індикаторів 
сталого розвитку підприємств 

Людвенко Д.В. Представлення тваринництва в інтегрованій звітності: обліково-
екологічний аспект 

Озеран А.В., Коршикова Р.С. Звітність про сталий розвиток: складнощі 
формату 

Пилипенко Л.М., Тивончук О.І. Нормативно-правове регулювання 
нефінансової звітності підприємств 

Поліщук І.Р., Матвієнко О.Г. Сутність ділової репутації в контексті 
бухгалтерського обліку та звітності 

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 

звітності 
Садовська І.Б., Нагірська К.Є. Інструменти професійного судження бухгалтера 

для формування інтегрованої звітності 
Томашук І.В. Формування концепції інтелектуального капіталу сільських 

територій та його облікове забезпечення 
Усатенко О.В. Оцінка людського та інтелектуального капіталу для 

відображення в інтегрованій звітності 
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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Секція 4.  
Аналіз діяльності підприємств на основі  

інтегрованої звітності 
Авдалян К.В., Яременко Л.М. Аналіз фінансових результатів на основі 

інтегрованої звітності 
Безручук С.Л. Аналіз загроз бухгалтерського аутсорсингу 
Вагнер І.М. Measuring business cycles using trend analysis 
Vasilev P. Comparative characteristics of economic crime in Bulgaria 
Воронко Р.М., Воронко О.С. Значення і методичні підходи до прогнозування 

фінансової звітності підприємства 
Єльнікова Ю.В., Булавінова Н.О. Критерії інвестиційного аналізу звітності зі 

сталого розвитку компаній 
Жиглей І.В., Коцюбинська Є.Б. Інтегрована звітність як інструмент зниження 

рівня невизначеності 
Забродський В.Г. Оцінка ефективності збутової діяльності на основі 

інтегрованої звітності 
Калабухова С.В. Аналіз створення вартості підприємствами за інформацією 

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 
Новак О.С. Розвиток аналізу операцій з похідними фінансовими інструментами 

в умовах волатильного ринку 
Орлова В.К., Кафка С.М., Степанюк О.С. Фінансові ковенанти як механізм 

моніторингу об’єкта інвестування на основі інтегрованої звітності 
Парасій-Вергуненко І.М. Тенденції розвитку аналітичних дисциплін у ЗВО 

економічного профілю: перспективи адаптації до реалій сьогодення 
Поліщук І.Р., Забродська І.В. Теоретичні аспекти формування управлінської 

звітності як основи інформаційного забезпечення для системи збалансованих 
показників діяльності 

Поліщук І.Р., Інжиєвська О.А. Інтегрована звітність як інформаційна база для 
аналізу ефективності підприємства 

Поплавський Д. Фінансова звітність як інформаційна база антикризового 
управління при загрозі банкрутства підприємства 

Сидорук К.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовим станом 
підприємства 

Ткач А., Ткач Н. Анализ финансового состояния сельскохозяйственных 
предприятий Республики Молдова 

Томчук О.Ф. Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової 
інтегрованої звітності 

Яременко Л.М. Інтегрована звітність як новаторська звітність розвитку 
бухгалтерської звітності 
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Секція 5.  
Аудит інтегрованої звітності 

Виговська Н.Г., Шинаков А.В. Напрями розвитку внутрішнього аудиту в 
контексті модернізації державних фінансів 

Грищенко О.В., Сарапіна Л.О. Аудит достовірності звіту про управління 
Козіцька Н.О., Козоріз Р.С. Інформаційне забезпечення внутрішньо-

господарського контролю інтегрованої звітності 
Костишин Ю.С. Митний контроль: оцінка наукових підходів 
Мельник К.П. Трансформація предмету аудиту інтегрованої звітності 
Мельниченко О.В. Використання штучного інтелекту в системах контролю 

господарської діяльності 
Пантелеєв В.П. Фактор мислення фахівців із зовнішнього та внутрішнього 

аудиту при  підготовці інтегрованої звітності підприємств 
Ткач О.Л. Тенденції змін в державному аудиті: міжнародний досвід та 

можливості адаптації в Україні 
Хомин І.П. Інтегрована звітність як джерело аудиту фінансової діяльності 

підприємств 
Шалімова Н.С., Андрощук І.І. Ускладнення змісту тристоронніх відносин при 

виконанні завдань з надання впевненості зовнішніми аудиторами в інноваційно-
інтегрованих структурах  
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 

ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

 

Інтегрована звітність як сучасна прогресивна модель обліку та контролю, 

що стрімко поширюється та має значний потенціал розвитку за сучасних умов 

як у світі, так і, зокрема, в Україні, фокусується не тільки на фінансовому 

капіталі, а й на виробничих, людських, інтелектуальних, природних і 

соціальних ресурсах, що представляє її інструментом, покликаним сполучити 

всі аспекти діяльності підприємства в один чіткий та зрозумілий для її 

користувачів формат.  

Інтегрований звіт являє собою стисле відображення того, як стратегія, 

управління, результати та перспективи організації в контексті зовнішнього 

середовища ведуть до створення вартості в короткостроковій, 

середньостроковій і довгостроковій перспективі.  

Головна мета складання інтегрованої звітності  полягає у формуванні 

системної інформації, яка надає можливість зовнішній заінтересованій стороні 

виробити розуміння спроможності суб’єкта господарювання створювати 

додану вартість (цінність) у короткостроковій, середньостроковій та 

довгостроковій перспективах.  

Інтегрований звіт має включати взаємопов’язані між собою компоненти, 

які на відміну від чітко структурованих фінансових звітів, фактично є 

відповідями у довільній та стислій формі на ряд питань:  



- Організаційна структура та зовнішнє середовище: що робить 

підприємство, і в яких умовах воно працює?  

- Управління: як структура управління підприємством підтримує його 

здатність створювати додану вартість в короткостроковій, середньостроковій і 

довгостроковій перспективі?  

- Бізнес-модель: що представляє собою бізнес-модель підприємства, та 

якою мірою вона є здатною до змін?  

- Ризики та можливості: які є конкретні можливості і ризики, що 

впливають на здатність підприємства створювати додану вартість в 

короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі, та як 

підприємство протидіє ним? 

- Стратегія і розподіл ресурсів: у якому напрямку підприємство 

розвивається?  

- Результати діяльності: якою мірою підприємство досягло своїх 

стратегічних цілей, та які отримані результати щодо змін у складі капіталів?  

- Перспективи на майбутнє: які можливості, ризики, виклики та 

невизначеність можуть постати перед підприємством на шляху до реалізації 

його стратегії, і які є можливі результати для її бізнес-моделі та майбутньої 

діяльності?  

На сьогодні укладачі інтегрованої звітності підприємства використовують 

різні підходи до реалізації зовнішнього підтвердження такої звітності, 

включаючи залучення професійних організацій, що підтверджують інтегровану 

звітність підприємства та інших авторитетних зовнішніх груп чи осіб. Однак, 

незалежно від конкретного підходу, підтвердження повинно виконуватися 

зовнішніми компетентними групами або особами.  

Термін «зовнішнє підтвердження» в рамках даного дослідження 

використовується для вказівки на дії, розраховані на отримання опублікованого 

висновку про якість звітності та інформації, що міститься в ній. 

В цілому зовнішнє підтвердження звітності: 



– виконується зовнішніми групами або особами, чия компетентність, як у 

предметі, так і в практиці підтвердження може бути продемонстрована; 

– реалізується систематичним, задокументованим та заснованим на 

свідченнях чином і описується фіксованими процедурами; 

– оцінюється, чи дає звітність збалансовану та обґрунтовану картину 

результативності, враховуючи як достовірність даних, наведених в ній, так і 

загальний вибір змісту; 

– використовується для виконання підтвердження груп або осіб, які не 

обмежені неналежним чином їх зв'язком з підприємством або її зацікавленими 

сторонами, для того, щоб прийти до незалежного і неупередженого висновку 

про звітність і оприлюднити її;  

– призводить до думки, що відкрито в загальному доступі у письмовій 

формі і заявою виконавця, що підтверджує його зв'язок з підприємством, який 

підготував таку звітність. 

Інформаційне наповнення звіту може безперервно змінюватись як 

результат неухильного реагування на зміну в інформаційних очікуваннях 

зацікавлених сторін. Сьогодні у світі формування інтегрованої звітності та 

іншої окремої публічної нефінансової звітності переважно є ініціативним. 

Проте, обов’язковість подання такої інформації прикріплюється через 

встановлення формальних норм на рівні національного законодавства окремих 

країн. 

Як відомо, чинником подолання інформаційної асиметрії традиційно 

виступає аудиторська перевірка. Проте процес розповсюдження публічної 

нефінансової звітності, мав результатом народження інституту засвідчення 

інформації, яка подається у нефінансовій звітності. Засвідчення нефінансової 

інформацій може відбуватись у двох формах: суспільного та професійного 

засвідчення. 

Суспільне засвідчення має своє призначення, доповнює традиційну 

аудиторську практику і поглиблюється паралельно з нею. Його головним 

відхиленням від аудиту є те, що суб’єктом засвідчення є представники 



зовнішньої спільноти і зацікавлених сторін, а процедура засвідчення значною 

мірою вбудована безпосередньо в процес взаємодії з зацікавленими сторонами. 

Наступна відмінність альтернативної процедури перевірки нефінансової 

звітності є те, що наслідок аудиторської перевірки публічної звітності може 

бути зорієнтований на необмежене коло користувачів такої звітності, а 

суспільне – на коло зацікавлених сторін, серед яких суб’єкт засвідчення має 

значний авторитет.  

Також суттєвою відмінністю можна вважати некомерційний характер 

суспільного засвідчення. Поряд із суспільним використовується професійне 

засвідчення нефінансової звітності. Практика професійного засвідчення 

здійснюється незалежними зовнішніми фахівцями на комерційній основі. 

Як відомо, підприємства суспільного інтересу та великі підприємства в 

Україні з 2019 року мають проходити аудит інтегрованої звітності. Фінансова 

звітність доповнюється Звітом про управління. Про ці нормативні вимоги 

надходить величезна кількість повідомлень. Проте, майже немає роз’яснень про 

те, як скласти Звіт про управління і, тим більше, провести перевірку його 

достовірності. 

Фахівці Міжнародного Інституту Аудиту DFK готують науково-

популярні та методичні роз’яснення і рекомендації щодо цього. 

В цілому, Мінфіном вибрана не стандартизована, а довільна форма цього 

Звіту. Інформацію нефінансового характеру рекомендовано наводити у 

таблицях, інфограмах, графіках, рисунках тощо.  

Найімовірніше, суб’єктам господарювання доведеться формувати цей 

Звіт з урахуванням самостійно обраних підходів та показників. За такого 

випадку, для більшості з них це буде проблемою. 

Рекомендуємо  два шляхи вирішення цієї проблеми. 

Перший: скористатись послугами аудиторських компаній, значна частина 

яких розробила власні методики формування Звіту про управління. Як і наша 

компанія. 



Другий: покластись на своїх спеціалістів. При цьому, головними є низка 

чинників: 

1) професійний.  

Чи є у працівників підприємства досвід та кваліфікація для виконання 

такої роботи; 

2) цільовий.  

Чи є у керівництва цільові сподівання на результативність нового 

публічного представлення свого підприємства. Звіт про управління має 

покращити імідж Вашого підприємства, як позичальника, інвестиційно-

привабливого суб’єкта, соціально-відповідального підприємства, що 

дотримується екологічних стандартів. Це особливо важливо для Ваших 

потенційних партнерів з розвинутих країн; 

3) організаційний. 

Чи є можливість на Вашому підприємстві забезпечити ефективне 

горизонтальне організаційне об’єднання спеціалістів різних служб у команду 

для постійного представлення Вашого бізнесу в нових соціо-

екологоекономічних реаліях. 

Ці три чинники не є надуманими. Більше того, самостійна підготовка 

дієвої інтегрованої звітності була цілковитою реальністю у роботі підприємств 

у радянський період. 

Цікавий факт: майже до 2000-х років  річна звітність українських 

підприємств була інтегрованою.  

Наприклад, Річний звіт сільськогосподарського підприємства включав 3 

форми фінансової звітності, 3 форми (як тепер називають) з соціальної 

відповідальності (рівень оплати праці, ЖКГ і соцсфера, фонди стимулювання і 

соцпризначення), 1 форму, що можна тепер ідентифікувати як дотримання 

екологічних стандартів та 7 форм щодо фондозабезпеченості, капітальних 

інвестицій та іншого, що тепер називають звітністю про перспективи розвитку, 

продуктивність і інноваційність. 



Отже, інтегрована звітність, як наслідок реакції на інформаційні 

очікування широкого кола користувачів, повинна розглядатись в площині 

аудиторської практики з позицій розуміння її достовірності. Поява інтегрованої 

звітності є логічним результатом розвитку концепції достовірного подання і 

відповідає сучасним інформаційним очікуванням широкого кола користувачів 

звітності з позиції парадигми сталого економічного розвитку.  


