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Передумови розвитку звітності про сталий розвиток в Україні 
Сокіл О.Г., д.е.н., доц. 
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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 
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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 



6 

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 



10 

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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INTEGRATED COMPANY REPORTING MODEL. 

As business models become increasingly dynamic, responding to technological 

advancements, globalization, even climate change, it is no longer the case that defining 

your business model publicly is exceptional. In fact, nowadays, it is quickly becoming 

the norm. Stakeholders are demanding an insight into how an organization will face such 

changes to the way business is done globally and turn them into opportunities.Often, the 

most daunting thing about integrated reporting is how to start. But from the thousands of 

conversations I have had with companies in the past, they always tell me that getting 

started is the biggest hurdle. Once you embark on the journey, the benefits that arise from 

the breaking down of silos, the new understanding of strategy, better relationships with 

stakeholders, and in designing a clear business model, dramatically outweigh any 

challenges implementation holds. Do not let the perfect be the enemy of the good – this 

is a journey and no one’s first integrated report is going to be perfect. I urge you to read 

guidance documents such as this and apply them to your own way of thinking and 

working. The importance of representing the business model (BM) in reports arises from 

the belief that the company’s lifespan and its activities are based directly on the exchange 

between internal resources, external markets and society at large. To represent, describe 

and explain the business model in an effective way is, for the company, an opportunity to 

make its value creation model, i.e. its approach to the coordination and interrelationship 

of resources, “visible” in the form of a more or less complex scheme. It also constitutes a 

way to assert the full selfawareness of this concept. The underlying logic is one which 

considers all the resources which participate in the “making” of the enterprise. Basically, 

the primary objective of business model representation is to provide visibility to the 

unique way in which the business coordinates resources in order to achieve corporate 

objectives [1 ].  

With this in mind, an adequate representation of the business model is a critical 



element for the company. By sharing it, all business relationships are made clear and all 

stakeholders become aware of their “role” within that system and of the contribution they 

provide[2] . Presenting the business model is the most important way to share the 

company’s “corporate philosophy and structure” to strengthen the relationship with its 

stakeholders and the resources involved in business activities. In practical terms, this 

allows the company to align the macro business objectives with external partners and 

resources, as well as to coordinate with each other. 

Internally, the value of the business model is that it provides managers with a strong 

viewpoint used to guide their managerial efforts toward value creation; it is not simply a 

matter of how the Board views ‘how we create value’. If management is aware and 

committed, this in turn will be of value to providers of financial capital. In this respect, 

one of the advantages of effective business model representation lies in the possibility of 

orienting internal resources more effectively towards the goals of the company, 

highlighting how they are related to external resources, and providing a working basis in 

terms of organization and objectives.  

The practical implication of this approach is the ability to improve internal 

organizational awareness, in order to create a climate of active participation to the 

corporate journey. Thus, the business model helps the organization understand one of the 

fundamental drivers of its value creation process in an integrated, shared way which will 

bring clarity and insight to that very organization. It should help the organization consider 

how it creates value now, how it might create value in the future, and the resiliency of the 

business model to competitors’ challenges and long-term environmental factors (e.g. 

technology and market changes). 
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