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«Інтегрована звітність суб’єктів господарювання» 

 

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними 

дисциплінами. 

Мета дисципліни – формувати здобувачами та використовувати інформацію інтегрованої 

звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу, формування сучасних теоретичних знань про склад та структуру інтегрованої звітності 

підприємств, концептуальні засади складання інтегрованої звітності, визначення її суттєвих 

аспектів і змістовного наповнення, а також організаційно-методичних підходів до обліково-

інформаційного забезпечення процесу складання інтегрованої звітності підприємства. 

Дисципліна «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання» відіграє важливу роль у 

забезпеченні наукових інтересів аспірантів, в частині набуття знань і навичок у підготовці 

сучасних типів звітної інформації для стекхолдерів. 

Як вибіркова дисципліна, вона дозволяє аспірантам у відповідь на їхні наукові інтереси, 

отримати необхідні знання та вміння в частині складання найбільш сучасних типів звітної 

інформації, зокрема, інтегрованої звітності, яка дозволяє генерувати нові моделі звітних даних за 

запитами зовнішніх користувачів. 

Оскільки дисципліна містить широкий набір завдань, пов’язаних з вивченням світового та 

вітчизняного досвіду у складанні і поданні інтегрованої звітності компаній, вона забезпечує 

розвиток наукового світогляду аспірантів. Також серед вибіркових завдань, що становлять 

самостійну компоненту роботи студентів, пропонується широке коло дослідницьких вправ, 

пов’язаних з підготовкою наукових праць (тез, статей, участі в науково-дослідній роботі кафедри), 

що сприяють формуванню навичок наукової та пошукової роботи аспірантів. 

Належний рівень англомовного академічного письма, достатній для комунікації в 

міжнародному науковому середовищі забезпечується включенням до вибіркових завдань, що 

становлять самостійну компоненту роботи студентів, вправ щодо роботи з іноземною (в т.ч. 

англомовною) літературою, включаючи її переклад, а також написання аспірантами наукових 

праць (тез, статей, монографій) іноземною мовою з подальшою їх публікацією. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання» як 

навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних 

і спеціальних дисциплін таких, як: «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи», 

«Аналітичне забезпечення управління суб'єктів господарювання», «Трансферне ціноутворення в 

міжнародному оподаткуванні», «Інформаційні системи і технології обліку, аудиту та 

оподаткування в умовах глобалізації економіки». 

2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач вищої освіти 

після опанування навчальної дисципліни. 

Знання: 
- стану та розвитку складання і подання інтегрованої звітності в Україні та світі,  

- особливостей процесу розробки інтегрованої звітності,  

- концептуальних основ інтегрованої звітності, вимог до складу, структури та змісту 

інтегрованих звітів,  

- особливостей відображення рівня корпоративної відповідальності суб’єктів господарювання 

в інтегрованих звітах,  

- стандартів соціально-екологічного звітування, які отримали найбільше визнання у світі. 

Уміння:  
- ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив 

на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку,  

- застосовувати принципи підготовки інтегрованих звітів та організацію процесу складання 

інтегрованої звітності. 

Комунікація:  
- здатність працювати у міжнародному та вітчизняному  просторі,  



- застосовувати управлінські навички із застоуванням даних інтегрованих звітів, облікових 

показників, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців в частині інтегрованих даних та їх 

використання при прийнятті рішень. 

Відповідальність і автономія: 

- продемонструвати розуміння про планування, організацію та координацію заходів з підготовки 

інтегрованої звітності;  

- продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та управлінські рішення 

у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових типів інтегрованих даних, 

за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку підприємства;  

- здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним. 

3. Сфера реалізації набутих компетентностей. 

- науково-викладацька діяльність, професійна діяльність у підрозділах зі складання звітності 

компаній, управлінська діяльність у бізнес-секторі, адміністративна діяльність у державних 

органах, зокрема, в органах контролю достовірності обліку та звітності суб’єктів господарювання. 

4. Зміст навчальної дисципліни за темами. 

Тема 1. Економічна основа інтегрованої звітності підприємства. 

Тема 2. Фундаментальні концепції інтегрованої звітності підприємства 

Тема 3. Принципи підготовки інтегрованої звітності підприємства 

Тема 4. Елементи інтегрованої звітності та її структура 

Тема 5. Бухгалтерська оцінка основних видів капіталу підприємства для цілей складання 

інтегрованої звітності 

Тема 6. Інформаційне забезпечення формування інтегрованої звітності 

Тема 7. Практика інтегрованої звітності у світі та в Україні. 

5. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни, та 

адреси їх електронної пошти. 

Шигун М.М. - д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, e-mail: shygun@ukr.net.  

6. Рекомендовані інформаційні джерела.  
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