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

 



Доповідь 
 
Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій 

та його облікове забезпечення 
Томашук І.В. 

асистент кафедри аналізу та статистики 
 

У сучасних умовах у бізнес - середовищі відбуваються певні зміни 
економічної ситуації, що висуває нові вимоги до системи управління 
суб’єктами господарювання з метою оперативного та адекватного реагування 
на відповідні виклики. Тому зростає роль сучасних систем обліково- 
аналітичного забезпечення управлінського персоналу, що дають змогу 
вирішувати існуючі проблеми розвитку. Комплексна модель системи 
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю суб’єктів господарювання має стати 
базою для прийняття ними оптимальних управлінських, тактичних і 
стратегічних рішень. 

Сьогодні зовсім не достатньо вміти збирати, обробляти, використовувати, 
зберігати бізнес-інформацію і підтримувати в актуальному стані бази даних. 
Необхідно мати певну політику відносно управління інформацією та 
інформаційного середовища, у якому перебуває підприємство, для 
забезпечення результативного якісного поліпшення його господарської 
діяльності. Тому основними завданнями інформаційної підтримки управління 
розвитком слід визнати: формування, обробку, використання, зберігання та 
підтримку в актуальному режимі інформації та знань; забезпечення 
менеджменту нормативно-правовою, довідково- аналітичною, методичною, 
прогнозованою і поточною інформацією, а також комплексом програмних 
засобів, потрібних для їх аналізу при формуванні управлінських рішень. 

На основі досліджень значимості інформаційного забезпечення процесу 
управління слід визначити основні вимоги до обліково-аналітичної інформації з 
метою ефективності ухвалення управлінських рішень.  

Останнім часом з’явилися публікації, присвячені доцільності 
виокремлення у групи управлінських рішень підприємства з питань управління 
інформаційними ресурсами в інформаційну стратегію, яка є «частиною бізнес-
стратегії компанії і регламентує спосіб використання компанією інформації для 
створення вартості у динамічному бізнес- середовищі». 

Інтелектуалізація вже давно стала об'єктивно необхідним атрибутом усіх 
сфер людського життя, а знання, як нематеріальна основа інтелектуального 
капіталу, особливо втілені в науковій розробці, є визначальним аспектом 
створення та впровадження інновацій. Ця проблема набуває все більшого 
значення для розквіту сільських територій, основою яких є розвиток аграрної 
сфери, специфічної для функціональних особливостей економічного процесу та 
інституційних умов щодо створення, розповсюдження та використання 
інтелектуальної продукції. Сьогоднішні реалії підтверджують надзвичайно 
важливе значення для науки та практики проведення ґрунтовних наукових 
досліджень з проблем розвитку інтелектуального капіталу сільських територій, 



зокрема в галузевому вимірі. 
У цьому контексті імідж сільських територій слід оцінювати за значенням 

інтелектуального капіталу. Відсутність вичерпної, повної інформації про стан 
інтелектуального капіталу на сільських територіях не дозволяє визначити 
пріоритетні напрями його використання та розвитку. Тому в сучасних умовах в 
теорії та практиці бухгалтерського обліку існує потреба в оцінці та обліку 
інтелектуального капіталу та його складових. Це дозволить врахувати 
інтелектуальний капітал при формуванні вартості підприємств, що працюють 
на сільських територіях, та забезпечити прийняття стратегічних управлінських 
рішень. 

У сучасній фаховій літературі під інтелектуальним капіталом розуміють 
сукупність інтелектуальних активів (рис.1). 
 Характеристика 
І è Ринкові активи (нематеріальні активи, пов’язані з ринковими операціями). 
ІІ  è Інтелектуальна власність як актив (авторські права, патенти, торгові марки товарів і 

послуг, ноу-хау, торгові таємниці). 
ІІІ è Людські активи (сукупність колективних знань співробітників підприємства, їх 

творчих здібностей, наявність лідерських якостей). 
IV è Інфраструктурні активи (технології, методи і процеси, які роблять роботу 

підприємства можливою). 
Рис.1. Основні складові інтелектуального капіталу 

 
Інтелектуальний капітал (від лат. Intellectuаlis capitalis — розумовий 

головний або головні пізнання) — це один з різновидів капіталу, який має 
відповідні ознаки капіталу і відтворює одночасно характерну лише йому 
специфіку і особливості. Отже інтелектуальний капітал - це знання, які можна 
оцінити і виразити у вигляді прибутку. Це широке визначення охоплює будь-
які технологічні, управлінські та ринкові новинки, які можуть бути 
інноваційними та приносити додатковий дохід. 

  Крім того, інтелектуальний капітал - це довгостроковий ресурс, який 
використовує будь-яке підприємство більше одного року. Також, деякі 
елементи інтелектуального капіталу можуть мати певний термін корисного 
використання, який може бути обумовлений договором. 

Розрахунок інтелектуального капіталу, як правило, проводиться у три 
етапи: оцінка вартості інтелектуального капіталу, дослідження основних 
факторів впливу на формування інтелектуального капіталу та відображення 
інформації про інтелектуальний капітал у бухгалтерському обліку.  

Данське агентство з торгівлі розробило рекомендації щодо звітування про 
інтелектуальний капітал. Згідно з рекомендаціями, звіт складався з 4 елементів 
(рис.2.). 
 Характеристика 
Іè «Опис інтелектуальних ресурсів підприємства» (knowledge narrative), за 

допомогою якого у звіті пояснюються головні управлінські цілі та скільки 
інтелектуальних ресурсів потрібно витратити для цього; 

ІІè «Виклики управління» (management challenges), за допомогою яких 
адміністрація підприємства визначає, як між собою пов’язані інтелектуальні 



ресурси, які з них найбільш необхідні для реалізації цілей суб’єкта 
господарювання (тобто визначення бізнес-моделі підприємства); 

ІІІè «Ініціативи» (initiatives), тобто визначення конкретних дій для реалізації 
запланованих цілей, які цілі є пріоритетними тощо; 

IV è «Показники» (indicators), за допомогою яких вище керівництво оцінює 
економічний ефект від використання інтелектуального капіталу. 

Рис. 2. Складові звіту “Про інтелектуальний капітал” 
Упровадження системи управлінського обліку, що передбачатиме активну 

реакцію на надходження великої кількості даних про потреби споживачів, 
потребуватиме приділення особливої уваги майбутнім періодам, а тому стає 
пріоритетним напрямом удосконалення всієї системи управління. У такому разі 
управлінський облік можна інтерпретувати як інтегровану систему різних 
економічних дисциплін. Тільки поєднання різних інструментів дає змогу 
сформувати необхідну методологічну основу такої облікової системи, яка буде 
орієнтована не лише на відображення господарського пост-фактуму, а й на 
продукування потрібної прогнозованої інформації для управління. 

Проведені дослідження свідчать, що в управлінському обліку для цілей 
перспективного відображення вже широко використовуються такі методи 
бухгалтерського обліку, як оцінювання, калькулювання, баланс і звітність. 
Поряд із цим для складання прогнозованих фінансових звітів можна 
використовувати систему рахунків і подвійний запис. У цьому разі на рахунках 
бухгалтерського обліку будуть відображені бюджетні витрати, доходи, активи, 
зобов’язання і власний капітал. Це дасть змогу за даними рахунків формувати 
показники зведених бюджетів підприємства, зокрема бюджетного балансу і 
бюджетного звіту про фінансові результати. 

Отже, методи бухгалтерського обліку можна застосовувати як 
ретроспективно, так і перспективно. Тому обмеження теорії бухгалтерського 
обліку потребують застосування нової парадигми. 

Науково-технічний прогрес, економічне зростання на сучасному етапі 
розвитку сільських територій можливі лише за умови активного використання 
інтелектуального капіталу. В епоху постіндустріального суспільства людина, її 
інтелектуальний потенціал стають вирішальним фактором соціального і 
економічного прогресу. Застосування інструментарію теорій людського та 
інтелектуального капіталу дають можливість по-новому підійти до вирішення 
проблем економічного зростання, економічної ролі освіти, взаємозв’язку науки, 
освіти і виробництва, а також інвестицій у людський капітал з інноваційною 
активністю, стимулювання і мотивації інноваційної діяльності й 
підприємництва. Інноваційний розвиток економіки, що базується на зв’язках 
між підготовкою кадрів (освітою), наукою і виробництвом, продукує та 
просуває на ринок, у тому числі й аграрний, конкурентоспроможну продукцію.  

Нові економічні реалії підвищують роль інтелектуального капіталу, який 
стає основним чинником збільшення ринкової вартості суб’єктів 
господарювання, тому аналіз сутності інтелектуального капіталу, 
запропоноване місце в обліку, підходів до оцінювання, а також розроблені 
пропозиції щодо відображення інформації про нього у фінансовій звітності 



дають можливість краще зрозуміти складну економічну природу 
інтелектуального капіталу.  

 


