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Базова інформація про дисципліну 

1. Назва дисципліни Інтегрована звітність/Integrated reporting 

2. Освітній ступінь Доктор філософії 

3. Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

4. Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

5. Освітня програма Облік і оподаткування 

6. Навчальний рік 1-2 

7. Анотація курсу Вивчення дисципліни забезпечує формування уявлення про 

створення цінностей підприємствами та переваги 

інтегрованого звітування; визначення сутності інтегрованої 

звітності та змістових вимог її користувачів; основи 

нормативно-правового регулювання інтегрованої звітності; 

принципи складання інтегрованої звітності; структуру й 

особливості формування фінансових показників інтегрованого 

звіту; загальні засади формування системи нефінансових 

показників інтегрованого звіту; планування, організацію та 

координацію заходів з підготовки інтегрованого звіту. 

8. Мова викладання Українська 

9. Інформація про 

викладача дисципліни 

КОРОЛЬ Світлана Яківна, д-р екон. наук, доц., професор 

кафедри обліку та оподаткування. 

Характеристика дисципліни за освітньою програмою 

10. Місце дисципліни в 

освітній програмі 

Вибіркова дисципліна 

11. Перелік загальних 

компетентностей (ЗК) 

ЗК 01. Вміння виявляти проблеми, визначати та вирішувати  

завдання. 

ЗК 03. Здатність розробляти та управляти науковими 

проектами. 

ЗК 04. Здатність проводити дослідження на високому 

науковому та практичному рівні. 

ЗК 06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК 09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

дослідницької та наукової діяльності. 

12. Перелік фахових 

компетентностей (ФК) 

СК 04. Здатність вирішувати комплексні завдання 

функціонування системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування для критичного оцінювання результатів 

досліджень  з урахуванням соціальних, етичних, правових та 

економічних проблем 

СК 05. Здатність проводити емпіричні дослідження та 

використовувати економіко-математичні методи аналізу для 

встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 



№ 

пор. 
Складова частина Примітки 

13. Перелік програмних 

результатів навчання 

(ПРН)* 

ПР 04. Вміти одержувати нові наукові результати дослідження в 

сфері обліку, аналізу, контролю, оподаткування з урахуванням 

сучасних теорій, концепцій та методологій розвитку наук 

обліково-аналітичного спрямування та оподаткування. 

ПР 05. Працювати з різними джерелами, аналізувати, 

систематизувати отриману інформацію з питань обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

ПР 07. Володіти сучасними підходами до методології та 

організації обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

14. Пререквізити  

(необхідні попередні) 

дисципліни 

Компоненти освітньо-наукової програми «Сучасні економічні 

теорії», «Теорії і системи обліку та оподаткування», «Аналіз, 

контроль і аудит бізнес-процесів», науковий семінар за 

тематикою дисертаційної роботи 

Зміст дисципліни та оцінювання результатів навчання 

15. Обсяг навантаження 

аспіранта 

3 кредити (90 год.) 

16 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва теми Зміст теми 

Тема 1. 

Теоретичні 

основи 

інтегрованого 

звітування 

 

Історичні аспекти виникнення та проблеми впровадження інтегрованої 

звітності. Категоріально-термінологічний апарат інтегрованого звітування. 

Інтегроване мислення. 

Користувачі інтегрованої звітності. Визначення «межі» інтегрованої 

звітності. Вибір індикаторів і визначення пріоритетів бізнесу. Фактори 

оцінки інвесторами підприємств та створення цінностей. Особливості 

реалізації підприємствами принципів соціальної відповідальності. 

Інтегрований підхід до оцінки діяльності підприємств. Переваги 

інтегрованого звітування.  

Внутрішній і зовнішній інтерес до створення організацією цінності у 

короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. 

Формування уявлення про фактори успішної реалізації інтегрованої 

звітності.  

Концепція капіталу як основа формування інтегрованої звітності. 

Характеристика підходів до планування і розподілу ресурсів підприємства. 

Зв'язок між стратегією організації та бюджетами розподілу ресурсів. 

Тема 2. 

Міжнародні 

регламенти 

інтегрованого 

звітування 

Розробка регламентів інтегрованого  звітування. Міжнародна рада з 

інтегрованої звітності (IIRC). Сприяння діалогу між інвесторами та 

укладачами звітності. 

Основоположні принципи формування інтегрованої звітності. Створення 

цінності для організації та для інших осіб. Характеристика процесу 

створення цінності.  

Принципи підготовки інтегрованого звіту: стратегічна спрямованість та 

майбутня орієнтація, зв'язність інформації, зв'язки із зацікавленими 

сторонами, значущість, оригінальність, постійність та повнота, 

послідовність та порівнюваність.  

Елементи змісту: організаційний огляд та зовнішнє середовище, підходи до 

управління, ділова модель, розкриття ризиків і можливостей, стратегія та 

розподіл ресурсів, виконання. Основа підготовки та презентації 

інтегрованого звіту. 

Відповідальність за інтегрований звіт. Вимоги до форми інтегрованого 

звіту та його зв'язок з іншою інформацією про підприємство 



Назва теми Зміст теми 

Тема 3. 

Оцінювання та 

розкриття 

інформації про 

капітал 

підприємства у 

інтегрованій 

звітності 

 

Диспозиція капіталу в інтегрованій звітності. Фактори та перспектива 

розвитку капіталів. Категоріально-термінологічний апарат: фінансовий 

капітал, виробничий капітал, природний капітал, інтелектуальний капітал, 

соціально-репутаційний капітал, людський капітал.  

Розкриття інформації про капітал в інтегрованій звітності. Призначення та 

функції фінансового капіталу. Характеристика та класифікація 

виробничого капіталу (за ознаками: натурально-речовий зміст, право 

власності, роль у виробничому процесі). Елементи та функції природного 

капіталу. Фактори впливу діяльності підприємства на природний капітал.  

Вартісна оцінка капіталу в інтегрованій звітності. Методика розкриття 

інформації про капітал в інтегрованій звітності. Оцінювання соціально-

репутаційного капіталу. Оцінювання людського капіталу. Оцінювання 

природного капіталу. 

Тема 4. 

Облікове 

забезпечення 

інтегрованого 

звітування 

Вимоги до облікового забезпечення формування фінансових і 

нефінансових показників інтегрованої звітності. Триєдина характеристика 

фактів господарського життя підприємств: економічна, екологічна, 

соціальна. Кількісна та якісна оцінка фактів господарського життя 

підприємства. Особливості формування фінансових показників в структурі 

інтегрованої звітності підприємством. Облікова структуризація 

нефінансових показників інтегрованого звіту. 

Методичні аспекти організації обліку на підприємстві з метою складання 

інтегрованої звітності. Впровадження процесу формування інтегрованої 

звітності в обліковий процес. Облікове забезпечення нефінансових 

показників.  

Облікова політика підприємства для забезпечення складання інтегрованої 

звітності. 

Методичні основи верифікації інтегрованої звітності підприємств 

Тема 5. 

Інформаційно-

аналітична 

модель 

управління 

ризиками 

інтегрованого 

звітування 

Характеристика інтегрованої звітності як інформаційної бази управління 

ризиками та можливостями бізнесу. Визначення ризиків і можливостей 

бізнесу, які суттєво впливають на здатність підприємства створювати 

цінність. Роль стейкхолдерів у визнанні суттєвих ризиків.  

Характеристика впливу ризиків і можливостей на здатність підприємства 

створювати цінність у короткостроковій, середньостроковій та 

довгостроковій перспективі. Оцінка реальних і потенційних впливів на 

створення вартості. Визначення пріоритетності суттєвих питань. 

Ідентифікація ризиків і можливостей бізнесу у інтегрованій звітності. Види 

джерел ризиків та можливостей підприємства: внутрішні, зовнішні. 

Класифікація ризиків бізнесу в інтегрованій звітності підприємства. 

Ідентифікація факторів ризиків і моніторинг можливостей зовнішнього 

середовища. 

Потенційні ризики і можливості бізнесу. Визначення наслідків ризиків і 

можливостей. Аналіз їх ймовірність та масштабів. Кількісні показники та 

оцінка цілей, ризиків і можливостей та їх наслідків. Використані при 

складанні інтегрованої звітності припущення. Відображення значних 

ризиків і можливостей ринкової позиції у інтегрованій звітності (принцип 

суттєвості). 

Аналіз ризик-апетиту підприємства щодо інтегрованого звітування 

Тема 6. 

Інформаційні 

технології 

інтегрованого 

Передумови та рекомендації щодо впровадження інформаційних 

технологій інтегрованого звітування. Настанова для керівників 

інформаційних служб. Інформаційні технології планування, організація та 

координація заходів з підготовки інтегрованого звіту. Інформаційна 



Назва теми Зміст теми 

звітування архітектура інтегрованого звіту. Етапи створення інформаційної 

архітектури інтегрованого звіту: збір даних про створення цінності, 

моделювання підприємства, надання аналітичних даних та формування 

інтегрованого звіту, забезпечення ітеративності процесу. Розкриття 

інформації про створення цінностей. Загальні схеми (стандарти) 

управління даними. 

Тема 7. 

Інтегроване 

звітування 

підприємств у 

світі та в 

Україні 

Національні моделі інтегрованого звітування. Роль держави та інших 

зацікавлених сторін у формуванні практики інтегрованого звітування. 

Пріоритети інтегрованого звітування. 

Практика інтегрованого звітування в країнах Європейського Союзу. 

Нормативне регулювання. Основні аспекти звітування.  

Практика інтегрованого звітування у США, Канаді та інших країнах 

американського континенту. Нормативне регулювання. Основні аспекти 

звітування. 

Практика інтегрованого звітування в окремих країнах Азіатсько-

Тихоокеанського регіону та Африки. Нормативне регулювання. Основні 

аспекти звітування. 

Практика інтегрованого звітування в Україні. Нормативне регулювання. 

Основні аспекти звітування.  
 

№ 

пор. 
Складова частина Примітки 

21. Основні 

літературні та 

інформаційні 

джерела 

1. Голов, С.Ф., Костюченко, В.М., Кузіна Р.В. Інтегроване 
звітування: Концепція, Методологія та Організація .2018 р. 252 с 
2. Малишкін О. І., Шуляренко С. М., Ярмоліцька О. В. Звітність 
компанії (за міжнародними стандартами та європейськими 
нормативами). Навч. посіб. Київ: ДУІТ, Видавничий дім «АртЕк», 
2020. 380 с. 
3. Відповідальна поведінка бізнесу: рекомендації / А. Зінченко, Т. 
Деркач, М. Саприкіна. Київ : Юстон, 2017. 33 с. URL : 
https://docs.wixstatic.com/ugd/6da033_85c9289f51814189b1c7312164
4b13b4.pdf 
4. SDG Compass: Посібник для досягнення Цілей Сталого Розвитку 
в сфері бізнесу.  URL : http://sdg.org.ua/images/Compass_ 
Guide_2015_ukr_web_1.pdf 
5. Technology primer for integrated reporting A Chief Information 
Officer guide. URL :  http://integratedreporting.org/wp-
content/uploads/2018/06/Tech-Primer-for-Integrated-Reporting.pdf 

Політика дисципліни 

22. Організація 

навчання 

Відповідно до розкладу. 
З використання матеріалів, представлених на сайті Лабораторії 
дистанційного навчання КНТЕУ. 

23. Академічна 

доброчесність 

Відповідно до Положення КНТЕУ: 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6
e4a.pdf 

24. Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 

 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf

