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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання» є однією із 

складових поглибленої освітньо-наукової підготовки здобувачів та однією з вибіркових 

компонентів освітньої складової  підготовки докторів філософії  всіх галузей знань. 

Вибирається та вивчається аспірантами всіх спеціальностей як вибіркова і знаходиться в 

каталогу вибіркових дисциплін. 

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 стейкхолдерів. 

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 здобувачів, 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 здобувачів, 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», «Моделі міжнародного 

оподаткування», «Інформаційні системи і технології обліку, аудиту та оподаткування в 

умовах глобалізації економіки». 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни - формування у здобувачів знань і вмінь з 

процесу складання і подання інтегрованої звітності суб’єктів господарювання з урахуванням 

міжнародних та вітчизняних особливостей бізнесу. 

Предметом дисципліни є теоретичні і практичні засади побудови системи 

складання і подання інтегрованої звітності суб’єктів господарювання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен набути такі  

результати навчання: 

1. знати / знання:  

стан та розвиток складання і подання інтегрованої звітності в Україні та світі, процес 

розробки інтегрованої звітності, розуміння концептуальних основ інтегрованої звітності, 

вимоги до складу, структури та змісту інтегрованих звітів, особливості відображення рівня 
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корпоративної відповідальності суб’єктів господарювання в інтегрованих звітах, стандарти 

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

2. вміти / вміння:  

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. 

3. 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. 

4. відповідальність та автономія:   

продемонструвати розуміння про планування, організацію та координацію заходів з 

підготовки інтегрованої звітності. 

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. 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

Тема 1. Економічна основа інтегрованої звітності підприємства. 

Зміст курсу «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання». Генезис становлення 

та формування обліково-звітної інформації для різних груп користувачів. Рух обліково-

звітної інформації в процесі управління суб’єктом господарювання. Модель обліково-звітної 

інформації суб’єкта господарювання для задоволення інформаційних запитів різних груп 

користувачів. 

Взаємозв'язок офіційних типів звітності суб’єкта господарювання та інтегрованої 

звітності. Еволюція звітності компаній від сучасності до майбутнього через інтеграцію 

показників та подання інтегрованої звітності. Концепція інтегрованої звітності та її поняття. 

Мета підготовки інтегрованого звіту. Завдання підготовки інтегрованої звітності.  

 

 

Тема 2. Фундаментальні концепції інтегрованої звітності підприємства 

Концептувальна основа складання і подання інтегрованої звітності. Міжнародна 

регламентація інтегрованої звітності суб’єкта господарювання (The International <IR> 

Framework).  

Види фундаментальних концепцій інтегрованої звітності. Концепція створення 

вартості (цінності) для підприємства і для зацікавлених сторін. Концепція капіталів. 

Концепція процесу створення вартості. Концепція інтегрованої звітності. Капітали, які 

формують вартість корпоративного підприємства.  

 

 

Тема 3. Принципи підготовки інтегрованої звітності підприємства 

Принципи, що покладаються в основу формування елементів інтегрованої звітності. 

Стратегічний фокус. Зв'язаність інформації. Орієнтація на майбутнє. Реактивність і 

орієнтація на зацікавлених осіб. Істотність і лаконічність. Надійність і узгодженість. 

Послідовність і порівнянність. 
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Вплив керівних принципів на поняття та зміст інтегрованого звіту, спосіб 

представлення інформації. 

 

 

Тема 4. Елементи інтегрованої звітності та її структура 

Поняття структури інтегрованої звітності. Чинники, що визначають структуру 

інтегрованої звітності. Міжнародні рекомендації щодо структури інтегрованої звітності 

суб’єкта господарювання. 

Зміст структурних елементів інтегрованої звітності суб’єкта господарювання. Огляд 

організації та зовнішнє середовище. Управління суб’єктом господарювання. Можливості та 

ризики суб’єкта господарювання. Стратегія та розподіл ресурсів суб’єкта господарювання. 

Бізнес-модель суб’єкта господарювання. Продуктивність діяльності суб’єкта 

господарювання. Погляд на майбутнє суб’єкта господарювання. 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 5. Бухгалтерська оцінка основних видів капіталу підприємства для цілей 

складання інтегрованої звітності 

Ключові недоліки оцінки показників існуючої моделі фінансової звітності. Історична 

оцінка звітних показників та її недоліки. Модель оцінки нематеріальних активів. Проблеми 

оцінки за поточною вартістю. Особливості застосування оцінок за справедливою вартістю. 

Проблеми визнання зобов'язань та розкриття інформації про фінансові інструменти. 

Порядок та етапи формування інтегрованої звітності на підприємстві. Організація 

процесу підготовки інтегрованої звітності суб’єкта господарювання. Призначення 

відповідальних осіб. Особливості зовнішнього підтвердження інтегрованої звітності суб’єкта 

господарювання. 

 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення формування інтегрованої звітності 

Зв’язок між елементами структури інтегрованого звіту та облікових джерел 

інформації для їх формування. Показники інтегрованого звіту в розрізі його структурних 

елементів та їх облікові й необлікові джерела: організаційна структура корпорації, опис 

ризиків, опис стратегії корпорації, фінансовий капітал, виробничий капітал, людський 

капітал, інтелектуальний капітал, природний капітал, соціальний капітал. 

Критерії якості інтегрованої звітності суб’єкта господарювання. Роль критеріїв в 

оцінці якості інтегрованої звітності суб’єкта господарювання (інформація, результати, 

стратегія, управління, ринок, ризики, інновації, активи, KPI).  

 

 

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

Огляд змін у підходах до звітування в світі. Сучасні тенденції звітування міжнародних 

компаній. Характер звітування сучасних вітчизняних компаній. Види звітності, яку подають 

суб’єкти господарювання в Україні.  

Зв’язок між показниками інтегрованої звітності та інших видів звітності сучасних 

компаній. Практика підготовки інтегрованої звітності вітчизняними суб’єктами 

господарювання.  
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2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. Карта навчальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії 
з дисципліни «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання»  (вибіркова) 

Очна (денна) форма навчання 

№ 

заняття 
Назва теми 

Види навчальних 

занять 

Максимальна 

кількість 

балів 

За систематичність і активність на контактних заняттях 

Змістовий модуль  №1 

1 Тема 1. Економічна основа інтегрованої 

звітності підприємства 

 

Контактне заняття 

Семінар-дискусія 
5 

Тест-контроль 4 

2 Тема 2. Фундаментальні концепції 

інтегрованої звітності підприємства  

Контактне заняття 

Робота в малих творчих 

групах 

5 

Тест-контроль 4 

3 Тема 3. Принципи підготовки інтегрованої 

звітності підприємства 

 

Контактне заняття 

Семінар-розв’язання 

проблемних завдань 

5 

Тест-контроль 4 

4 Тема 4. Елементи інтегрованої звітності та її 

структура 

Контактне заняття 

Семінар-розв’язання 

проблемних завдань 

5 

Тест-контроль 4 

5 Тема 4. Елементи інтегрованої звітності та її 

структура 

 

Контрольна (модульна) робота №1 

Контактне заняття 

Робота в малих творчих 

групах 

Виконання 

контрольної(модульної) 

роботи №1 

5 

 

 

- 

Змістовий модуль №2 

6 Тема 5. Бухгалтерська оцінка основних видів 

капіталу підприємства для цілей складання 

інтегрованої звітності 

 

Контактне заняття 

Семінар-вирішення 

ситуаційних вправ, 

Робота в малих творчих 

групах 

5 

Тест-контроль 4 

7 Тема 6. Інформаційне забезпечення 

формування інтегрованої звітності 

 

Контактне заняття 

Семінар-дискусія 

5 

 

 

8 Тема 7. Практика інтегрованої звітності у 

світі та в Україні. 

 

Контрольна (модульна) робота №2 

 

Контактне заняття  

Семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 

Виконання контрольної 

(модульної) роботи №2 

5 

Усього  балів за роботу на контактних заняттях 60 

За виконання контрольних (модульних) робіт 
Контрольна 

(модульна) 

робота №1 

(Заняття 5) 

Написання контрольної (модульної ) роботи № 1 

10 

Контрольна 

(модульна) 

робота №2 

Написання контрольної (модульної) роботи № 2 
10 
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(Заняття 8) 

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт 20 

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  

Види вибіркових завдань самостійної роботи (1 завдання) 

1. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

2. Написання реферату 10 

3. Аналітичний огляд та опрацювання актуальної нормативної бази 10 

4. Виконання розрахункових завдань 10 

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
10 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10 

7. Прийняття участі у конференції, науковому гуртку 10 

8. Підготовка фахової публікації 10 

Усього  балів за виконання і захист завдань самостійної роботи  20 

Разом балів за  СР 100 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Об’єкти поточного контролю знань здобувачів з дисципліни «Інтегрована звітність 

суб’єктів господарювання» поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових 

належать завдання, які здобувачі повинні виконати обов’язково під час опанування даної 

дисципліни. До вибіркових належить альтернативні завдання, серед яких кожен здобувач 

може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. 

Об’єктами поточного оцінювання знань здобувачів є: 

1) відповіді (виступи) на контактних заняттях, тест-контроль  – від 0 до 60 балів;  

2) виконання контрольних (модульних робіт) –  від 0 до 20 балів;  

3) виконання і захист індивідуальних завдань самостійної роботи – від 0 до 20 балів. 

З метою перевірки засвоєння здобувачами матеріалу по важливіших розділах 

дисципліни «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання», а також для надання 

здобувачами можливості набути практичних навичок письмового викладу навчального 

матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, 

передбачено обов’язкове виконання 2 контрольних (модульних) робіт. Оцінка за одну 

контрольну (модульну) роботу – 0-10 балів. 

За рішенням кафедри здобувачів, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності 

– участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо – можуть виставлятись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Таким чином, результат поточного контролю знань здобувачів в цілому  оцінюються в 

діапазоні від 0 до 100 балів (включно). 

Здобувач, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів 

(включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з 

дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує незадовільну 

оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі 

понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі 

додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті 

положеннями.   

Під час таких занять здобувач має виконувати завдання для самостійної роботи, 

модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з 

дисципліни . 

Результати поточного контролю знань здобувачів вносяться до відомості обліку 

поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за 

опанування дисципліни.  
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3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. Карта навчальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

з дисципліни «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання»  (вибіркова) 

Заочна форма навчання 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

№  

заняття 

 

Контактні заняття 

(теми відповідно до робочої 

програми) 

Форма занять і контролю 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Відповіді (виступи) на контактних заняттях 

1 

Тема 1. Економічна основа інтегрованої 

звітності підприємства 

Тема 2. Фундаментальні концепції 

інтегрованої звітності підприємства 

Установча міні-лекція (конспект) - 

Міні-семінар – розгорнута бесіда 4 

Тестовий контроль знань або 

виконання практичних завдань 

3 

2 

 

Тема 3. Принципи підготовки 

інтегрованої звітності підприємства 

 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – робота в малих 

творчих групах  

4 

Тестовий контроль знань або 

виконання практичних завдань 

3 

3 

 

Тема 4. Елементи інтегрованої звітності 

та її структура 

 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – Робота в малих 

творчих групах 

4 

Тестовий контроль знань або 

виконання практичних завдань 

3 

4 

 

Тема 5. Бухгалтерська оцінка основних 

видів капіталу підприємства для цілей 

складання інтегрованої звітності 

 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – робота в малих 

творчих групах 

4 

Тестовий контроль знань або 

виконання практичних завдань 

3 

5 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення 

формування інтегрованої звітності 

 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – дискусія 4 

Тестовий контроль знань або 

виконання практичних завдань 

4 

6 

Тема 7. Практика інтегрованої звітності 

у світі та в Україні. 

 

Контрольна (модульна) робота 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – робота в малих 

творчих групах  

4 

Виконання контрольної 

(модульної) роботи 

- 

Усього  балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях 40 

Результати виконання контрольних (модульних) робіт  
Контрольна 

(модульна) 

робота 

(заняття 

№ 6) 

Контрольна (модульна) робота 

 
10 

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт 10 

Усього балів за контактні заняття 50 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

За виконання обов’язкових завдань для самостійної роботи 

Види завдань Форма 

подання 

 

Термін подання 

і реєстрація 

Форма 

контролю 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Домашнє самостійне завдання  письмова 

або 

електронна 

За 10 днів до 

початку сесії 

на кафедру або на 

електронну пошту 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком 

20 
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викладача 

Індивідуальне  завдання за 

дистанційним курсом 

За 10 днів до 

початку сесії 

на кафедру або на 

електронну пошту 

викладача 

Викладачем в 

онлайн-режимі 
20 

За виконання вибіркових  завдань для самостійної роботи (1-го завдання) 

1. Підготовка презентації за заданою 

тематикою 

2. Написання реферату 

3. Аналітичний огляд та опрацювання 

актуальної нормативної бази 

4. Виконання розрахункових завдань 

5. Переклад літературних джерел 

іншомовного походження за заданою 

проблематикою 

6. Виконання завдань в рамках 

дослідницьких проектів кафедри 

(факультету) 

7. Прийняття участі у конференції, 

науковому гуртку 

8. Підготовка фахової публікації 

(письмова 

або 

електронна) 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком 

10 

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань 50 

Разом 100 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Об’єкти поточного контролю знань здобувачів з дисципліни «Інтегрована звітність 

суб’єктів господарювання» поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових 

належать завдання, які здобувачі повинні виконати обов’язково під час опанування даної 

дисципліни. До вибіркових належить альтернативні завдання, серед яких кожен здобувач 

може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. 

Об’єктами поточного оцінювання знань здобувачів є: 

1) відповіді (виступи) на контакних заняттях, тест-контроль  – від 0 до 40 балів;  

2) виконання контрольних (модульних робіт) –  від 0 до 10 балів;  

3) виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в 

міжсесійний період – від 0 до 50 балів. 

Сесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на контактних заняттях, виконання практичних завдань, тест-

контроль – 0-40 балів 

б) виконання контрольної (модульної) роботи – 0-10 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

Міжсесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контролю знань та їх оцінювання: виконання і захист 

обов’язкових завдань для самостійної роботи: 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-20 балів: 

- за виконання індивідуального завдання – 0-10 балів; 

- за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з викладачем – 

 0-10 балів: 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-20 балів. 

Вибіркові об’єкти поточного контролю для заочної форми навчання наведені у Карті 

навчальної роботи здобувача і оцінюються в 10 балів. 

За рішенням кафедри здобувачам, які брали участь у позанавчальній науковій 

діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть 

виставлятися додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 
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Таким чином поточний контроль в міжсесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

Результати поточного контролю знань здобувачів в цілому оцінюються в діапазоні від 

0 до 100 балів (включно). 

У разі пропуску з поважних причин контактних занять здобувач заочної форми 

навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій. 

Відпрацювання контактних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 

календарних днів), починаючи з моменту, коли здобувач має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового 

тижня у відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску здобувачем контактних занять можуть бути 

хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; 

відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально –  

лікарняний, медична довідка, повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в 

електронному журналі обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи здобувача є засвоєння в 

повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою, та послідовне формування 

у здобувачів самостійності як риси характеру, що відіграє важливу роль у підготовці 

сучасного фахівця вищої кваліфікації. 

Враховуючи зміст, цілі та завдання, що вирішуються в процесі опанування навчального 

матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи здобувачів: 

1) теоретична підготовка до контактних занять – опрацювання лекційного матеріалу, 

навчально-методичної літератури; ознайомлення та конспектування основних норм 

нормативно-правової бази; 

2) практична підготовка до контактних занять – виконання практичних ситуаційних 

завдань; 

3) виконання індивідуальних завдань – за вивченим матеріалом відповідної теми 

здобувач в поза аудиторний час виконує практичні (ситуаційні) завдання. 

4) пошуково-аналітична робота – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

обраною здобувачем проблематикою; написання реферату (ессе, доповіді) за обраною 

темою; аналітичне дослідження та розгляд наукових статей; 

5) науково-дослідна робота – підготовка наукової роботи за обраною темою 

дослідження; представлення результатів проведеної роботи на науковому гурткові у вигляді 

доповіді та презентації; написання наукових статей, тез доповідей з подальшим їх 

опублікуванням; виконання завдань в рамках науково-дослідних проектів кафедри. 

 Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи є засвоєння 

здобувачами основ методології та методики економічних наукових досліджень з 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання здобувач повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні 

посібники, лекційний матеріал. 

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не 

приймається до рецензування. У випадку утруднень при виконанні індивідуальної роботи 

необхідно звертатися на кафедру обліку і оподаткування згідно з графіком надання 

консультацій та проведення індивідуальних занять. 

Крім того, здобувачами можуть бути виконані наступні види вибіркових 

індивідуальних завдань СР за вибором (1-2 завдань для денної форми навчання та 1-го 

завдання для заочної форми навчання): 
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1. Підготовка презентації за заданою тематикою 

2. Написання реферату 

3. Аналітичний огляд та опрацювання актуальної нормативної бази 

4. Виконання розрахункових завдань 

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 

7. Прийняття участі у конференції, науковому гуртку 

8. Підготовка фахової публікації 

Вимоги до оформлення рефератів 

 Реферати виконуються на аркушах білого паперу формату А4, які скріплюються та 

підписуються здобувачем за встановленою формою. 

 Обсяг реферату має бути не більше 10 сторінок машинописного тексту (інтервал 1,5). 

 При написанні реферату має бути використано не менше 10 літературних джерел, на 

які за текстом мають бути посилання. 

 Структура реферату: 

- Титульний лист 

- Зміст (з нумерацією сторінок) 

- Вступ (актуальність теми) 

- Основна частина (огляд літературних джерел, виклад основного змісту, 

постановка проблеми та розробка шляхів її вирішення) 

- Висновок: сучасний стан висвітлення та погляди на висвітлення проблеми 

(питання) 

- Список використаних літературних джерел 

- Додатки (ілюстрований матеріал: таблиці, рисунки, схеми тощо). 

 

4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи 

Очна (денна) форма навчання 

Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

- вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання: 

- підготовка презентації за заданою тематикою – 0-10 балів; 

- написання реферату – 0-10 балів; 

- аналітичний огляд та опрацювання актуальної нормативної бази – 0-10 балів; 

- виконання розрахункових завдань – 0-10 балів; 

- переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою – 0- 10 балів; 

- виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри 

(факультету)  - 0-10 балів;  

- прийняття участі у конференції, науковому гуртку - 0-10 балів; 

- підготовка фахової публікації 0-10 балів; 

За рішенням кафедри, здобувачам, які брали активну участь у науково-дослідній 

роботі, можуть виставлятися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного 

контролю (0-10 балів).   

Заочна форма навчання 

Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором (1-го завдання): 

1. Підготовка презентації за заданою тематикою – 0-10 балів. 

2. Написання реферату – 0-10 балів. 
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3. Аналітичний огляд та опрацювання актуальної нормативної бази – 0-10 балів. 

4. Виконання розрахункових завдань – 0-10 балів. 

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 

– 0-10 балів. 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-10 

балів. 

7. Прийняття участі у конференції, науковому гуртку – 0-10 балів. 

8. Підготовка фахової публікації – 0-10 балів. 

За рішенням кафедри здобувачам, які брали участь у позанавчальній науковій 

діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть 

виставлятися додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Результати поточного контролю знань здобувачів в цілому оцінюються в діапазоні від 

0 до 100 балів (включно). 

Результати поточного контролю знань здобувачів вносяться до відомості обліку 

поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за 

опанування дисципліни. 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Форма підсумкового контролю визначається навчальним планом (залік). 

Переведення даних 100-балової шкали оцінювання в 4-балову та шкалу за системою 

ECTS здійснюється у такому порядку. 

Таблиця  

Шкала оцінювання, що використовується в КНЕУ та ECTS 
Оцінка за шкалою,  

що використовується в 

КНЕУ 

Оцінка при підсумковому контролі  

у формі заліку 

Оцінка за шкалою 

EСTS 

90 – 100 

зараховано 

A 

80 – 89 B 

70 – 79 C 

66 – 69 D 

60 – 65 E 

21 – 59 
не зараховано з можливістю повторного складання 

FX 

0 – 20 F 

 

Здобувачі, які за результатами підсумкового контролю у формі  заліку  набрали від 0 

до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у 

формі виконання індивідуальної контрольної роботи.  

 

Перезарахування оцінки з дисципліни 

В окремих випадках загальна оцінка з дисципліни «Інтегрована звітність суб’єктів 

господарювання» або її окремі компоненти (завдання) можуть бути перезараховані в разі 

участі здобувача в програмі Академічної мобільності (навчання в інших Університетах 

України або світу). Перезарахування відбувається за умови підтвердження здобувачем 

отриманої оцінки з подібної дисципліни або індивідуальних завдань з карти СРС (назва 

дисципліни, вид індивідуальної роботи, кількість годин, отримана оцінка тощо) випискою з 

навчального плану іншого ЗВО. 
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