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Дослідження впливу інтегрованої звітності на ціннісноорієнтоване управління
підприємства: досвід України
Інтегрований підхід до ціннісноорієнтованого управління надає точну оцінку усіх об’єктів
бухгалтерського обліку. Впровадження такого підходу дозволяє визначити цінність об’єктів, які не
мають матеріальної форм (нематеріальні активи), але мають значний вплив на цінність підприємства.
Зростаюча роль даних бухгалтерського обліку в формуванні та управлінні цінністю підприємства
визначає необхідність дослідження. Метою статті є дослідження впливу впровадження інтегрованої
звітності на ціннісноорієнтоване управління українських підприємств. На основі нещодавніх
наукових досліджень обґрунтовано, що в основі підходу до ціннісноорієнтованого управління має
лежати поняття інтегрованої звітності, а також доведено необхідність переходу від традиційної
моделі бухгалтерського обліку до бухгалтерського обліку сталого розвитку в Україні. У статті
описано підхід до впровадження інтегрованої звітності у систему ціннісноорієнтованого управління
підприємства. Запропоновано концепцію розробки моделі інтегрованої звітності в Україні, яка
враховує економічні та правові критерії, базові та якісні принципи, а також виробничий, людський,
фінансовий, соціальний, природний та інтелектуальний капітал.
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Исследование влияния интегрированной отчетности на ценностноориентированное
управление предприятия: опыт Украины
Интегрированный подход к ценностноориентированному управлению предоставляет точную оценку
всех объектов бухгалтерского учета. Внедрение такого подхода позволяет определить ценность
объектов, не имеющих материальной формы (нематериальные активы), но имеющих значительное
влияние на ценность предприятия. Растущая роль данных бухгалтерского учета в формировании и
управлении ценностью предприятия определяет необходимость исследования. Целью статьи является
исследование влияния внедрения интегрированной отчетности на ценностноориентированное
управление украинских предприятий. На основе недавних научных исследований обосновано, что в
основе подхода к ценностноориентированному управлению должно лежать понятие интегрированной
отчетности, а также доказана необходимость перехода от традиционной модели бухгалтерского учета
к бухгалтерскому учету устойчивого развития в Украине. В статье описывается подход к внедрению
интегрированной отчетности в систему ценностноориентированного управления предприятия.
Предложена концепция разработки модели интегрированной отчетности в Украине, учитывающей
экономические и правовые критерии, основные и качественные принципы, а также
производственный, человеческий, финансовый, социальный, природный и интеллектуальный
капитал.
Ключевые
слова:
устойчивое
развитие,
оценка,
интегрированная
ценностноориентированное управление, этапы, элементы, показатели
Классификация JEL: L25, M10, M41

отчетность,

Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение, запрещает использование
материалов в коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

