
Обгрунтування необхідності включення до навчального плану 

   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И 

«Інтегрована звітність суб’єктів господарювання» 

 
рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

освітня програма  «Облік і оподаткування»  

тип дисципліни вибіркова 

 

 

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. 

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. 

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. 

Дисципліна забезпечує широке коло міждисциплінарних зв’язків з іншими 

дисцилінами навчального плану для аспірантів. Зокрема, «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». 

За результатами вивчення дисципліни «Інтегрована звітність суб’єктів 

господарювання» аспіранти набудуть таких програмних результатів навчання та 

компетентностей: 

 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 корпоративної відповідальності суб’єктів 

господарювання в інтегрованих звітах, стандарти 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. 

 Автономність та відповідальність: демонструвати розуміння процедур 

планування, організацію та координацію заходів з підготовки інтегрованої 

звітності. Демонструвати 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. 

 Основною сферою реалізації набутих компетентностей буде володіння 

знанням законодавчої і нормативної бази, яка регламентує процеси підготовки 

звітності суб’єктів господарювання України, володіння знаннями формування 

елементів інтегрованої звітності, організації і методики складання інтегрованої 

звітності підприємства на практиці, вміти здійснювати та обґрунтовувати 

майбутні прогнои діяльності суб’єктів господарювання з використанням 

інтегрованих даних. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається такими основними 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. 



Серед основних рекомендованих інформаційних джерел ключова роль 

відводиться стандарту з інтегрованої звітності - The International <IR> Framework 

URL: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-

INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1 pdf. 

Також аспіранти матимуть широкі можливості у дослідженні зарубіжних 

видань, присвячених підготовці інтегрованого формату звітності, практиці 

складання інтегрованої звітності в світі та в Україні. Дослідницька компонента 

буде посилена вивченням звітів з досліджень, виконаних міжнародними 

аудиторськими компаніями, а також відомими в світі професійними 

організаціями у галузі обліку та звітності. 
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