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ВСТУП 

 

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

вибіркових компонентів освітньої складової поглибленої освітньо-наукової 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 

корпоративної відповідальності суб’єктів господарювання в інтегрованих звітах, стандарти 

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

2. Вміти / вміння:  
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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 і 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. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС): 

 

Назва теми 

Кількість годин  

Очна (денна) ф.н. Заочна ф.н. 

КЗ ІР ПК СР КЗ ІР ПК СР 

Змістовний модуль 1 
Тема 1. Економічна основа інтегрованої 

звітності підприємства 

 
2 3 - 8 1 3 - 8 

Тема 2. Фундаментальні концепції інтегрованої 

звітності підприємства 

 
2 3 - 8 1 3 - 8 

Тема 3. Принципи підготовки інтегрованої 

звітності підприємства 

 
2 3 - 8 2 3 - 8 

Тема 4. Елементи інтегрованої звітності та її 

структура 

 
4 4 - 8 2 4 - 8 

Змістовний модуль 2 
Тема 5. Бухгалтерська оцінка основних видів 

капіталу підприємства для цілей складання 

інтегрованої звітності 

 

2 4 - 8 2 4 - 8 

Тема 6. Інформаційне забезпечення 

формування інтегрованої звітності 

 
2 3 - 8 2 3 - 8 

Тема 7. Практика інтегрованої звітності у світі 

та в Україні. 

 
2 4 - 8 1 4 - 8 

Виконання індивідуальних вибіркових 

завдань СРС 
- - 

- 12 - 
- 

- 16 

Контрольна (модульна) робота - - - - 1 - - - 

Підготовка до заліку - - - 12 - - - 12 

Усього: 16 24 - 80 12 24 - 84 
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Підсумковий контроль (залік) 

Разом:   годин 120 120 

               кредитів 4 4 

 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ 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. 

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. 
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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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3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 4, а у ЗМ2 – теми 5 – 7. 

Заняття проводяться у вигляді контактних занять. Завершується дисципліна – заліком. 

Оцінювання завдань та форми контролю навчальної діяльності здобувачів 

№ з/п Тема заняття 

Максимальна 

кількість балів 

Очна (денна) 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

За систематичність і активність роботи на практичних (семінарських) заняттях 

Змістовний модуль № 1 

1 
Тема 1. Економічна основа інтегрованої звітності підприємства 

 
5 

8 

2 
Тема 2. Фундаментальні концепції інтегрованої звітності 

підприємства 
9 

3 

Тема 3. Принципи підготовки інтегрованої звітності 

підприємства 

 

9 8 

4 
Тема 4. Елементи інтегрованої звітності та її структура 

 
9 8 

5 

Тема 5. Бухгалтерська оцінка основних видів капіталу 

підприємства для цілей складання інтегрованої звітності 

 

9 8 

6 

Тема 6. Інформаційне забезпечення формування інтегрованої 

звітності 

 

10 

8 

7 

 

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

 
9 

Усього балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях 60 40 

За виконання контрольної (модульної) роботи  

Модуль 

(Заняття 8/6) 

 

Контрольна (модульна) робота 
20 10 

Усього балів за виконання контрольної  (модульної) роботи 20 10 

За виконання і захист індивідуальних завдань самостійної роботи  

Види індивідуальних завдань *  

1. Виконання індивідуальних розрахунково-ситуаційних завдань 20 10 

2. Аналітична розробка певної проблеми 20 10 

3. Підготовка презентації за заданою тематикою 20 10 

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою 
20 

10 

5. Підготовка статті або тези за темою дослідження аспіранта англійською 

мовою 
20 

10 

Усього балів за виконання і захист  завдань СР 

 
20 

10 

Домашнє завдання самостійної роботи - 20 

Завдання самостійної роботи за дистанційним курсом - 20 

Разом балів за  СР 100 100 
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Організація оцінювання:  
Оцінювання рівня знань здобувачів здійснюється за результатами поточного контролю 

(залік). Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

 Всі об’єкти поточного контролю знань здобувачів з даної дисципліни поділяються на 

обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі здобувачі повинні 

виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать 

альтернативні завдання, серед яких кожен здобувач може вибрати завдання на власний розсуд з 

тим, щоб набрати необхідну кількість балів поточного контролю.         

Для здобувачів очної (денної) форми навчання передбачено: 
Об’єктами поточного оцінювання знань здобувачів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 60 балів;  

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

3) виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (здобувач може обрати не 

більше двох завдань в межах відведених балів) – від 0 до 20 балів. 

 При оцінюванні роботи на контактних заняттях протягом семестру оцінці підлягають 

відповіді (виступи) на заняттях, під час проведення семінарів-конференцій, дискусій, 

результати виконання навчальних завдань на контактних заняттях, активна участь при 

обговоренні питань. Діапазон оцінювання від 0  до 60 балів. 

 При контролі за виконанням контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають 

результати виконання контрольної (модульної) роботи, яка оцінюється в діапазоні від 0 до 20 

балів. 

          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: 

- опрацювання нормативно-інструктивної бази - 0-10 балів; 

- пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою – 0-10 балів; 

- підготовка презентації за заданою тематикою 0-10 балів; 

- підготовка реферату (есе) - 0-10 балів; 

- написання конспектів за темами, винесеними  на самостійне вивчення 0-10 балів; 

- підготовка фахової публікації – 0-20 балів. 

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

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-10 балів).   

Таким чином, оцінка всіх обов’язкових і вибіркових завдань становить 100 балів, якими 

оцінюється весь поточний контроль. 

Для здобувачів заочної форми навчання передбачено: 

1. Відповіді (виступи) на контактних заняттях – 0-40 балів 

2. Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

3. Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний 

період – 0-50 балів. 

Сесійний період - обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на контактних заняттях – 0-40 балів 

б) 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 контроль 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 (у дні і години за графіком) – 0-10 балів: 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-20 балів. 
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Вибіркові об’єктами поточного контролю для заочної форми навчання наведені у Карті 

навчальної роботи здобувача і оцінюються в 10 балів. 

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

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 0-10 балів; 

- написання реферату – 0-10 балів; 

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 0-10 балів; 

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

- виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-10 балів.  

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

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

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

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

 Результатами поточного контролю знань здобувачів в цілому оцінюються в діапазоні від 

0 до 100 балів (включно). 

Таким чином, всі обов’язкові та вибіркові об’єкти поточного та підсумкового контролю 

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. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань і заноситься до відомості поточної і підсумкової успішності. 

Підсумкове оцінювання знань здобувачів здійснюється у формі заліку (за результатами 

поточного контролю) за шкалою від 0 до 100 балів включно. Залік оформлюється під час 

останнього практичного заняття (на заочній формі навчання – за розкладом сесії).  

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

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.  
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