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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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ESG: вихід за рамки сталого розвитку 
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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 
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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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в інтегрованій звітності 
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Інтегрована звітність: економічна сутність 

 

Поняття інтегрованої звітності, якого дотримуються значна кількість 

дослідників обліковців, надане Комітетом з міжнародної інтегрованої звітності 

(IIRC), згідно якого – це процес, який призводить до подання організацією 

відомостей, які виражаються у випуску періодичного інтегрованого звіту про 

створення цінності протягом певного часу. Таким чином інтегрований звіт являє 

собою стислий виклад інформації про те, як стратегії організації, управління 

нею, її діяльність та перспективи в контексті зовнішнього середовища, 

допомогли створити цінність в короткостроковій, середньосроковій та 

довгостроковій перспективі [1, с.5] 

Поняття «інтегрована звітність» розглядалося у працях відомих вітчизняних 

вчених-економістів: К.В. Безверхого, О.В. Вакун, І.В. Жиглей, О.А. Зоріної, 

Р.Дж. Екклза, М.В. Корягіна, Р.О. Костирка, Р.В. Кузіної, П.О. Куцика, С.Ф. 

Легенчука, Н.О. Лоханової, І.О. Макаренко, А.В. Озеран, Ф.Ю. Сафанової, Дж. 

Серафейма та ін. 

Аналіз наведених вище визначень дає підстави стверджувати, що звітність 

зводиться до наступного:  

- звітність, як метод статистичного спостереження;  

- звітність не може бути елементом методу бухгалтерського обліку, а є 

«наслідком (результатом) застосування інших елементів методу»;   

- звітність як  бухгалтерський продукт, сукупність технологічних засобів, 

методів та процедур;  

- звітність містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності 

та рух грошових коштів підприємства за звітний період.[2, с.96]  

Наразі звітність має не лише характеризувати фінансовий стан 

підприємства, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність і 

джерела формування ресурсів, а й сприяти вирішенню актуальних екологічних, 

соціально-економічних і управлінських проблем.  

Таким чином, інтегрована звітність – це новий вид бухгалтерської звітності, 

який виник в результаті становлення концепції сталого розвитку, що розкриває 

економічний зміст звітної інформації щодо фінансового, виробничого, 

людського, інтелектуального, екологічного та соціального капіталу й цілісне 

відображення діяльності підприємства – стратегії, ризиків, стійкості бізнес-

моделі підприємства, метою складання якої є задоволення конкретних 

інформаційних потреб управлінської системи та  зовнішніх користувачів.  

 

Науковці у своїх дослідженнях визначають, що перехід від фінансової, 

бухгалтерської звітності до інтегрованої звітності є пріоритетним напрямом 

розвитку бухгалтерського обліку та звітності. Порівняння двох типів звітності 

наведено нижче (табл. 1). 

 

 

 



Таблиця 1 

Основні відмінності  фінансової та інтегрованої звітності  

 

Критерії порівняння Фінансова звітність Інтегрована звітність 

Основний обєкт 

вивчення 

Фінансовий капітал Всі види капіталу 

Розкриття інформації Вузьке розкриття Велика прозорість 

Вартість обєкта Балансова Ринкова 

Часово-змістовна 

орієнтація 

Минуле Минуле та майбутнє, 

орієнтація на стратегію 

Структура Звітність має обмеження Системна структура, що 

забезпечує розрізненими 

потоками інформації 

Адаптивність Обмеженість правилами Є можливість 

врахування 

індивідуальних 

особливостей 

Часові проміжки Короткострокова 

перспектива 

Короткострокова, 

середньострокова і 

довгострокова 

перспектива 

 

 

 Отже, однією з найбільш актуальних концепцій розвитку суспільства за 

таких умов стає теорія сталого розвитку, що висуває нові вимоги до 

функціонування підприємств на засадах сталого  розвитку та до ролі конкретної 

людини в суспільстві. У результаті поступово відбувається зміна інформаційних 

запитів користувачів, які висуваються до облікової системи як до одного з 

основних джерел інформування про стан і результати функціонування 

підприємств. 

 


