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Загальна інформація 

 

Викладачі Мороз Юлія Юзефівна (д.е.н., професор), 

Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович (д.е.н., професор),  

Цегельник Ніна Іванівна (к.е.н., ст. викладач) 

Профайл 

викладачів 

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  

Мороз Ю.Ю. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/chief-booa)  

Цегельник Н.І. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Цаль-Цалко Ю.С. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926) 

Мороз Ю.Ю. (https://www.facebook.com/moroz) 

Цегельник Н.І. (https://www.facebook.com/nina.norinchak) 

Інстаграм 
Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@) 

Цегельник Н.І. (nina.norinchak@) 

E-mail Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@rambler.ru) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@ukr.net) 

Цегельник Н.І. (n.i.norinchak@mail.ru) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Мороз Ю.Ю.  (0638163192) 

Цегельник Н.І. (0987002405) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожна середа з 13.00 до 14.00, ауд. 92 

Мороз Ю.Ю. – друга і четверта п’ятниця кожного місяця з 12.00 до 

13.00, ауд. 98 

Цегельник Н.І. – кожний вівторок з 11.00 до 12.00, ауд. 91 

Онлайн у Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожний день з 14:00 до 18:00 

Мороз Ю.Ю.  – понеділок та четвер з 17:00 до 21:00 

Цегельник Н.І. – кожний день з 18:00 до 20:00 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Анотація 

У сучасному динамічному світі, відбулися зміни в умовах діяльності та ведення 

бізнесу. Такі зміни зумовлені глобалізацією; зростанням запитів щодо «прозорості» 

звітності компаній; екологічними проблемами. Звідси звітність має не лише 

показувати операційну, фінансову та інвестиційну діяльність підприємства, а й 

узагальнювати інформацію щодо актуальних питань соціального, економічного, 

екологічного та управлінського значення. 

Сучасний розвиток суспільства обумовив появу звітності, яка поєднує 

фінансову й нефінансову інформацію і орієнтована на підвищення якості взаємодії із 

зацікавленими сторонами щодо здатності суб’єкта господарювання генерувати 

вартість. Тому важливим для сучасного професіонала бухгалтера є визначити 

основних стейкхолдерів, їх інформаційні потреби, зібрати та подати нефінансову 

інформацію у стандартизованому або не стандартизованому вигляді. 

Одним із способів розширення механізмів інформування є впровадження у 

бізнесі моделі інтегрованої звітності, що охоплює інформацію не тільки про фінансові 

показники підприємства, а й містить додаткові пояснення та обґрунтування, що 

узагальнюються у вигляді нефінансових показників стосовно соціальної, екологічної 

та стратегічної діяльності. 

Тому навчальна дисципліна «Інтегрована звітність» є важливою для одержання 

компетентностей фахівців з обліку і оподаткування щодо формування системи 

інформаційних ресурсів, які відображають всі сторони діяльності суб’єктів 

господарювання.  

 

2. Мета  

Навчальна дисципліна «Інтегрована звітність» є фаховою дисципліною, мета 

якої полягає у підготовці до виконання професійних обов’язків бухгалтера з надання і 

розкриття інформації про суб’єкт звітування в умовах зростання соціальної 

відповідальності бізнесу. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів – 7 
Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» Змістовних модулів – 3 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 

- 210 

 

 

Освітня програма «Облік 

і оподаткування» 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

20 год. 4 год. 
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Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

7 самостійна робота 

студента – 14 

 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Практичні 

50 год. 12 год. 

Самостійна робота 

140 год. 194 год. 

Форма контролю: екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 70/140 для заочної 

форми навчання – 16/194. 

 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 

студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/poslugi-kafedru-booa. 

 

4. Результати навчання  

Викладання навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» забезпечить такі 

результати навчання: 

 володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб 

орієнтованих на створення цінності управління суб’єктом господарювання; 

 ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що 

мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх 

економічну поведінку; 

 аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної 

інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у: 

 ознайомленні здобувачів вищої освіти із чинниками виникнення та розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності в глобальному середовищі соціально- 

економічних відносин; 

 формуванні розуміння основних проблем та перспектив розвитку системи 

корпоративної соціальної відповідальності та звітності щодо неї в Україні; 

 розвитку здатності самостійно формулювати думку про вибір форми 

звітування суб’єкта господарювання щодо соціальної відповідальності; 

 ознайомленні з концептуальною основою інтегрованої звітності, її складом, 

структурою та змістом окремих звітів; 

 опануванні основами методики складання інтегрованої звітності. 

Предмет навчальної дисципліни – процес формування показників інтегрованої 

звітності за чинними стандартами. 

До основних знань, що отримують студенти при вивченні дисципліни, 

відносяться: 

 стан та розвиток корпоративної соціальної відповідальності у світі та в 

Україні; 

 стандарти соціально-екологічного звітування, які отримали найбільше 

визнання у світі та в Україні; 

 процес розробки інтегрованої звітності; 

 розуміння концептуальних основ інтегрованої звітності; 

 вимоги до складу, структури та змісту інтегрованих звітів. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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Основні вміння, що набуваються студентами під час вивчення дисципліни, 

включають: 

 застосування принципів підготовки інтегрованих звітів; 

 організація процесу складання інтегрованої звітності. 

Компетентності, які набудуть здобувачі вищої освіти протягом вивчення 

навчальної дисципліни «Інтегрована звітність», включають здатності: 

 формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу; 

 працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів, 

налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під час вирішення 

поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної 

діяльності. 

Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 
 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за навчальною дисципліною «Інтегрована звітність» відповідно до Стандарту 

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. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(ФК) 

СК 02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами законодавства та менеджменту підприємства.  

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. 

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, 
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контролю, аудиту та оподаткування. 

ПР 07. Володіти сучасними підходами до методології та організації 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль І. Теоретичні основи та інформаційні технології інтегрованого 

звітування 

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. Інформаційні технології інтегрованого звітування 

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 архітектура інтегрованого звіту. Етапи 

створення інформаційної архітектури інтегрованого звіту: збір даних про створення 

цінності, моделювання підприємства, надання аналітичних даних та формування 

інтегрованого звіту, забезпечення інтерактивності процесу. Розкриття інформації про 

створення цінностей. Загальні схеми (стандарти) управління даними. 

Модуль ІІ. Облікове забезпечення та розкриття інформації в інтегрованій 

звітності  

Тема 1. 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 
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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. Економічна політика підприємства 

для забезпечення складання інтегрованої звітності. Методичні основи верифікації 

інтегрованої звітності підприємств. 

Облікова політики як елемент інтегрованої звітності. Методологічні аспекти 

формування облікової політики. Проектування інтегрованої облікової політики для 

формування показників інтегрованої звітності. Впровадження процесу формування 

інтегрованої звітності в обліковий процес підприємства. Удосконалення облікової 

політики для цілей складання інтегрованої звітності в інформаційній системі 

підприємства 

Тема 2. 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 3. 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 

Модуль ІІІ. Регламенти інтегрованого звітування в Україні та світі 

Тема 1. Міжнародні регламенти інтегрованого звітування 

Розробка регламентів інтегрованого звітування. Міжнародна рада з 

інтегрованої звітності (IIRC). Сприяння діалогу між інвесторами та укладачами 
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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 

Тема 2. Інтегроване звітування підприємств в Україні 

Національні моделі інтегрованого звітування. Роль держави та інших 

зацікавлених сторін у формуванні практики інтегрованого звітування. Пріоритети 

інтегрованого звітування. Практика інтегрованого звітування в Україні за Звітом про 

управління. Нормативне регулювання. Основні аспекти звітування. Адаптація 

методологічних положень верифікації інтегрованої звітності до Європейських вимог. 

Теоретичний інструментарій ідентифікації ризиків у інтегрованій звітності суб’єкта 

господарювання. Класифікація ризиків реалізації бізнес-моделі суб’єкта 

господарювання. Розробка моделі визначення «ризик-апетиту» реалізації 

інноваційного проекту з формування інтегрованої звітності. 

 

 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів  

денної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи та 

інформаційні технології інтегрованого звітування 

42 4 10 28 

1 Теоретичні основи інтегрованого звітування 20 2 4 14 

2 Інформаційні технології інтегрованого звітування 22 2 6 14 

Змістовий модуль ІІ. Облікове забезпечення та 

розкриття інформації в інтегрованій звітності 

126 12 30 84 

1. Облікове забезпечення інтегрованого звітування 72 6 18 48 

2. Оцінювання та розкриття інформації про капітал 

підприємства у інтегрованій звітності 

30 4 6 20 

3 Інформаційно-аналітична модель управління 

ризиками інтегрованого звітування 

24 2 6 16 

Змістовий модуль ІІІ. Регламенти інтегрованого 

звітування в Україні та світі 

42 4 10 28 

1. Міжнародні регламенти інтегрованого звітування 12 2 2 8 

2 Інтегроване звітування підприємств в Україні 30 2 8 20 

Всього годин 210 20 50 140 

 



 
11 

6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів  

заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи та 

інформаційні технології інтегрованого звітування 

56 1 3 52 

1 Теоретичні основи інтегрованого звітування 28 1 1 26 

2 Інформаційні технології інтегрованого звітування 28 2 26 

Змістовий модуль ІІ. Облікове забезпечення та 

розкриття інформації в інтегрованій звітності 

72 2 6 84 

1. Облікове забезпечення інтегрованого звітування 32 

2 

2 28 

2. Оцінювання та розкриття інформації про капітал 

підприємства у інтегрованій звітності 

30 2 28 

3 Інформаційно-аналітична модель управління 

ризиками інтегрованого звітування 

30 2 28 

Змістовий модуль ІІІ. Регламенти інтегрованого 

звітування в Україні та світі 

62 1 3 58 

1. Міжнародні регламенти інтегрованого звітування 30 1 1 28 

2 Інтегроване звітування підприємств в Україні 32 2 30 

Всього годин 210 4 12 194 
 

 

6.4. Зміст лекцій 

Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 

посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу. 

Лекція 1.  Теоретичні основи інтегрованого звітування 

1.1. Історичні аспекти виникнення та проблеми впровадження інтегрованої 

звітності.  

1.2. Користувачі інтегрованої звітності.  

1.3. Інтегрований підхід до оцінки діяльності підприємств.  

1.4. Внутрішній і зовнішній інтерес до створення організацією цінності у 

короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі.  

1.5. Характеристика підходів до планування і розподілу ресурсів підприємства.  

Лекція 2. Інформаційні технології інтегрованого звітування 

2.1. Передумови та рекомендації щодо впровадження інформаційних 

технологій інтегрованого звітування.  

2.2. Інформаційні технології планування, організація та координація заходів з 

підготовки інтегрованого звіту.  

2.3. Етапи створення інформаційної архітектури інтегрованого звіту. 

2.4. Розкриття інформації про створення цінностей.  

Лекція 3. Облікове забезпечення інтегрованого звітування 

3.1. Вимоги до облікового забезпечення формування фінансових і нефінансових 

показників інтегрованої звітності.  
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3.2. Кількісна та якісна оцінка фактів господарського життя підприємства.  

3.3. Особливості формування фінансових показників в структурі інтегрованої 

звітності підприємством.  

3.4.Облікова структуризація нефінансових показників інтегрованого звіту. 

3.5. Облікова політики як елемент інтегрованої звітності.  

Лекція 4. Оцінювання та розкриття інформації про капітал підприємства у 

інтегрованій звітності 

4.1. Фактори та перспектива розвитку капіталів.  

4.2. Характеристика капіталів: фінансовий капітал, виробничий капітал, 

природний капітал, інтелектуальний капітал, соціально-репутаційний капітал, 

людський капітал. 

4.3. Розкриття інформації про капітал в інтегрованій звітності.  

4.4. Вартісна оцінка капіталу в інтегрованій звітності.  

Лекція 5. Інформаційно-аналітична модель управління ризиками інтегрованого 

звітування 

5.1. Характеристика інтегрованої звітності як інформаційної бази управління 

ризиками та можливостями бізнесу.  

5.2. Характеристика впливу ризиків і можливостей на здатність підприємства 

створювати цінність у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій 

перспективі.  

5.3. Класифікація ризиків бізнесу в інтегрованій звітності підприємства.  

5.4. Потенційні ризики і можливості бізнесу.  

Лекція 6. Міжнародні регламенти інтегрованого звітування 

6.1. Розробка регламентів інтегрованого звітування.  

6.2. Основоположні принципи формування інтегрованої звітності.  

6.3. Принципи підготовки інтегрованого звіту. 

6.4. Елементи змісту інтегрованого звіту. 

6.5. Відповідальність за інтегрований звіт.  

Лекція 7. Інтегроване звітування підприємств в Україні 

7.1. Роль держави та інших зацікавлених сторін у формуванні практики 

інтегрованого звітування. 

7.2. Практика інтегрованого звітування в Україні за Звітом про управління.  

7.3. Адаптація методологічних положень верифікації інтегрованої звітності до 

Європейських вимог.  

7.4. Розробка моделі визначення «ризик-апетиту» реалізації інноваційного 

проекту з формування інтегрованої звітності. 

 

 

6.5. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 

студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 

щодо практики ведення бізнесу. 

Завдання 1.  Теоретичні основи інтегрованого звітування 

1.1. Історичні аспекти виникнення та проблеми впровадження інтегрованої 

звітності.  

1.2. Користувачі інтегрованої звітності.  

1.3. Інтегрований підхід до оцінки діяльності підприємств.  

1.4. Внутрішній і зовнішній інтерес до створення організацією цінності у 
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короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі.  

1.5. Характеристика підходів до планування і розподілу ресурсів підприємства.  

Завдання 2. Інформаційні технології інтегрованого звітування 

2.1. Передумови та рекомендації щодо впровадження інформаційних 

технологій інтегрованого звітування.  

2.2. Інформаційні технології планування, організація та координація заходів з 

підготовки інтегрованого звіту.  

2.3. Етапи створення інформаційної архітектури інтегрованого звіту. 

2.4. Розкриття інформації про створення цінностей.  

Завдання 3. Облікове забезпечення інтегрованого звітування 

3.1. Вимоги до облікового забезпечення формування фінансових і нефінансових 

показників інтегрованої звітності.  

3.2. Кількісна та якісна оцінка фактів господарського життя підприємства.  

3.3. Особливості формування фінансових показників в структурі інтегрованої 

звітності підприємством.  

3.4.Облікова структуризація нефінансових показників інтегрованого звіту. 

3.5. Облікова політики як елемент інтегрованої звітності.  

Завдання 4. Оцінювання та розкриття інформації про капітал підприємства у 

інтегрованій звітності 

4.1. Фактори та перспектива розвитку капіталів.  

4.2. Характеристика капіталів: фінансовий капітал, виробничий капітал, 

природний капітал, інтелектуальний капітал, соціально-репутаційний капітал, 

людський капітал. 

4.3. Розкриття інформації про капітал в інтегрованій звітності.  

4.4. Вартісна оцінка капіталу в інтегрованій звітності.  

Завдання 5. Інформаційно-аналітична модель управління ризиками 

інтегрованого звітування 

5.1. Характеристика інтегрованої звітності як інформаційної бази управління 

ризиками та можливостями бізнесу.  

5.2. Характеристика впливу ризиків і можливостей на здатність підприємства 

створювати цінність у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій 

перспективі.  

5.3. Класифікація ризиків бізнесу в інтегрованій звітності підприємства.  

5.4. Потенційні ризики і можливості бізнесу.  

Завдання 6. Міжнародні регламенти інтегрованого звітування 

6.1. Розробка регламентів інтегрованого звітування.  

6.2. Основоположні принципи формування інтегрованої звітності.  

6.3. Принципи підготовки інтегрованого звіту. 

6.4. Елементи змісту інтегрованого звіту. 

6.5. Відповідальність за інтегрований звіт.  

Завдання 7. Інтегроване звітування підприємств в Україні 

7.1. Роль держави та інших зацікавлених сторін у формуванні практики 

інтегрованого звітування. 

7.2. Практика інтегрованого звітування в Україні за Звітом про управління.  

7.3. Адаптація методологічних положень верифікації інтегрованої звітності до 

Європейських вимог.  

7.4. Розробка моделі визначення «ризик-апетиту» реалізації інноваційного 

проекту з формування інтегрованої звітності. 
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6.6. Завдання для самостійної роботи 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи інтегрованого звітування 

1. Історичні аспекти виникнення та проблеми впровадження інтегрованої 

звітності.  

2. Категоріально-термінологічний апарат інтегрованого звітування.  

3. Інтегроване мислення. Користувачі інтегрованої звітності.  

4. Визначення «межі» інтегрованої звітності.  

5. Вибір індикаторів і визначення пріоритетів бізнесу.  

6. Фактори оцінки інвесторами підприємств та створення цінностей.  

7. Особливості реалізації підприємствами принципів соціальної 

відповідальності.  

8. Інтегрований підхід до оцінки діяльності підприємств.  

9. Переваги інтегрованого звітування.   

10. Внутрішній і зовнішній інтерес до створення організацією цінності у 

короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі.  

11. Формування уявлення про фактори успішної реалізації інтегрованої 

звітності.  

12. Концепція капіталу як основа формування інтегрованої звітності.  

13. Характеристика підходів до планування і розподілу ресурсів підприємства.  

14. Зв'язок між стратегією організації та бюджетами розподілу ресурсів. 

Тема 2. Інформаційні технології інтегрованого звітування 

1. Передумови та рекомендації щодо впровадження інформаційних технологій 

інтегрованого звітування.  

2. Настанова для керівників інформаційних служб.  

3. Інформаційні технології планування, організація та координація   заходів   з   

підготовки інтегрованого звіту.  

4. Інформаційна архітектура інтегрованого звіту.  

5. Етапи створення інформаційної архітектури інтегрованого звіту: збір даних 

про створення цінності, моделювання підприємства, надання аналітичних даних та 

формування інтегрованого звіту, забезпечення інтерактивності процесу.  

6. Розкриття інформації про створення цінностей.  

7. Загальні схеми (стандарти) управління даними. 

Тема 3. Облікове забезпечення інтегрованого звітування 

1. Вимоги до облікового забезпечення формування фінансових і нефінансових 

показників інтегрованої звітності.  

2. Триєдина характеристика фактів господарського життя підприємств: 

економічна, екологічна, соціальна.  

3. Кількісна та якісна оцінка фактів господарського життя підприємства.  

4. Особливості формування фінансових показників в структурі інтегрованої 

звітності підприємством.  

5. Облікова структуризація нефінансових показників інтегрованого звіту.  

6. Методичні аспекти організації обліку на підприємстві з метою складання 

інтегрованої звітності.  

7. Впровадження процесу формування інтегрованої звітності в обліковий 

процес.  

8. Облікове забезпечення нефінансових показників.  

9. Економічна політика підприємства для забезпечення складання інтегрованої 
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звітності.  

10. Методичні основи верифікації інтегрованої звітності підприємств. 

11. Облікова політики як елемент інтегрованої звітності.  

12. Методологічні аспекти формування облікової політики.  

13. Проектування інтегрованої облікової політики для формування показників 

інтегрованої звітності.  

14. Впровадження процесу формування інтегрованої звітності в обліковий 

процес підприємства.  

15. Удосконалення облікової політики для цілей складання інтегрованої 

звітності в інформаційній системі підприємства 

Тема 4. Оцінювання та розкриття інформації про капітал підприємства у 

інтегрованій звітності 

1. Диспозиція капіталу в інтегрованій звітності.  

2. Фактори та перспектива розвитку капіталів.  

3. Категоріально-термінологічний апарат: фінансовий капітал, виробничий 

капітал, природний капітал, інтелектуальний капітал, соціально-репутаційний 

капітал, людський капітал.  

4. Розкриття інформації про капітал в інтегрованій звітності.  

5. Призначення та функції фінансового капіталу.  

6. Характеристика та класифікація виробничого капіталу (за ознаками: 

натурально-речовий зміст, право власності, роль у виробничому процесі).  

7. Елементи та функції природного капіталу.  

8. Фактори впливу діяльності підприємства на природний капітал.  

9. Вартісна оцінка капіталу в інтегрованій звітності.  

10. Методика розкриття інформації про капітал в інтегрованій звітності.  

11. Оцінювання соціально-репутаційного капіталу.  

12. Оцінювання людського капіталу.  

13. Оцінювання природного капіталу. 

Тема 5. Інформаційно-аналітична модель управління ризиками інтегрованого 

звітування 

1. Характеристика інтегрованої звітності як інформаційної бази управління 

ризиками та можливостями бізнесу.  

2. Визначення ризиків і можливостей бізнесу, які суттєво впливають на 

здатність підприємства створювати цінність.  

3. Роль стейкхолдерів у визнанні суттєвих ризиків.  

4. Характеристика впливу ризиків і можливостей на здатність підприємства 

створювати цінність у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій 

перспективі.  

5. Оцінка реальних і потенційних впливів на створення вартості.  

6. Визначення пріоритетності суттєвих питань.  

7. Ідентифікація ризиків і можливостей бізнесу у інтегрованій звітності.  

8. Види джерел ризиків та можливостей підприємства: внутрішні, зовнішні.  

9. Класифікація ризиків бізнесу в інтегрованій звітності підприємства.  

10. Ідентифікація факторів ризиків і моніторинг можливостей зовнішнього 

середовища.  

11. Потенційні ризики і можливості бізнесу.  

12. Визначення наслідків ризиків і можливостей.  

13. Аналіз їх ймовірність та масштабів.  
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14. Кількісні показники та оцінка цілей, ризиків і можливостей та їх наслідків.  

15. Використані при складанні інтегрованої звітності припущення.  

16. Відображення значних ризиків і можливостей ринкової позиції у 

інтегрованій звітності (принцип суттєвості).  

17. Аналіз ризик-апетиту підприємства щодо інтегрованого звітування 

Тема 6. Міжнародні регламенти інтегрованого звітування 

1. Розробка регламентів інтегрованого звітування.  

2. Міжнародна рада з інтегрованої звітності (IIRC).  

3. Сприяння діалогу між інвесторами та укладачами звітності.  

4. Основоположні принципи формування інтегрованої звітності.  

5. Створення цінності для організації та для інших осіб.  

6. Характеристика процесу створення цінності.  

7. 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.  

8. Елементи змісту: організаційний огляд та зовнішнє середовище, підходи до 

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

ресурсів, виконання.  

9. Основа підготовки та презентації інтегрованого звіту.  

10. Відповідальність за інтегрований звіт.  

11. Вимоги до форми інтегрованого звіту та його зв'язок з іншою інформацією 

про підприємство 

Тема 7. Інтегроване звітування підприємств в Україні 

1. Національні моделі інтегрованого звітування.  

2. Роль держави та інших зацікавлених сторін у формуванні практики 

інтегрованого звітування.  

3. Пріоритети інтегрованого звітування.  

4. Практика інтегрованого звітування в Україні за Звітом про управління.  

5. Нормативне регулювання.  

6. Основні аспекти звітування.  

7. Адаптація методологічних положень верифікації інтегрованої звітності до 

Європейських вимог.  

8. Теоретичний інструментарій ідентифікації ризиків у інтегрованій звітності 

суб’єкта господарювання.  

9. Класифікація ризиків реалізації бізнес-моделі суб’єкта господарювання.  

10. Розробка моделі визначення «ризик-апетиту» реалізації інноваційного 

проекту з формування інтегрованої звітності. 

 

 

6.6.2. Теми рефератів, контрольних робіт та презентацій для самостійної 

підготовки в процесі вивчення навчальної дисципліни 

Теми рефератів формують та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з 

ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

1. Концепція соціально-відповідального бізнесу та її реалізація в обліку.  

2. Поняття «нефінансова звітність» та її роль у задоволенні інформаційних 

потреб користувачів.  
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3. Теоретичні основи інтегрованого звітування 

4. Інформаційні технології інтегрованого звітування 

5. Облікове забезпечення інтегрованого звітування 

6. Оцінювання та розкриття інформації про капітал підприємства у інтегрованій 

звітності 

7. Інформаційно-аналітична модель управління ризиками інтегрованого 

звітування 

8. Міжнародні регламенти інтегрованого звітування 

9. Інтегроване звітування підприємств в Україні 

10. Види нефінансової звітності.  

11. Сутність інтегрованої звітності та змістових вимог її користувачів. 

12. Нормативно-правового регулювання інтегрованої звітності. 

13. Комітет з інтегрованої звітності.  

14. Створення цінностей підприємствами та переваги інтегрованого звітування. 

15. Сутність інтегрованого підходу до оцінки діяльності підприємств. 

16. Принципи складання інтегрованої звітності. 

17. Підходи до структуризації інтегрованої звітності.  

18. Технологія та методика складання інтегрованої звітності. 

19. Вимоги щодо загальної характеристики діяльності суб’єктів звітування, 

фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності. 

20. Структура й особливості формування фінансових показників інтегрованого 

звіту. 

21. Загальні засади формування системи нефінансових показників інтегрованого 

звіту. 

22. Планування, організація та координація заходів з підготовки інтегрованого 

звіту. 

23. Складання інтегрованого звіту та інтегрованого мислення. 

24. Інтегроване звітування за міжнародними регламентами. 

 

 

6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни 

Теми дискусій формуються на кафедрі за участі пропозицій роботодавці і 

студентів та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з ними студентів в 

процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему: 

1. Принцип достовірності та повноти інтегрованої звітності  

2. Розвиток аграрного та макроекономічного аспекту інтегрованої звітності  

3. Визначення суттєвості інформації в інтегрованій звітності  

4. Побудова інтегрованої звітності на підприємствах пасажирського 

автотранспорту  

5. Звітна інформація про ризики надання благодійної фінансової допомоги 

учасниками ООС (АТО) і постраждалим у зоні їх проведення  

6. Інтегрована звітність в площині суб’єктів малого підприємництва  

7. Особливості формування внутрішньої звітності підприємства  

8. Інформаційне забезпечення управління фінансовими ризиками на 

підприємствах торгівлі  

9. Теоретичні аспекти концепцій стратегічного управління витратами 
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підприємства  

10. Економічна сутність поняття «інтегрована звітність»  

11. Стратегічні облікові комунікації та інтегрована звітність  

12. Власний капітал як складова інтегрованої звітності підприємств  

13. Інтегрована звітність – інструмент оцінки якості управління бізнесом  

14. Відображення наслідків операцій з руху товарів у звітності підприємства  

15. Проблемні питання бухгалтерського обліку податку на прибуток  

16. Організаційні основи внутрішнього контролю резервів капіталу  

17. Переваги та проблемні аспекти формування інтегрованої звітності 

вітчизняними компаніями  

18. Сутність податкового контролю та особливості його реалізації  

19. Місце податкових надходжень в доходах місцевих бюджетів  

20. Питання формування інтегрованої звітності у будівельній діяльності  

21. Туристична діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку та інтегрованої 

звітності  

22. Сучасні підходи до формування інтегрованої звітності: історичний аспект  

23. Розкриття соціально-репутаційного капіталу підприємства в інтегрованій 

звітності  

24. Інтегрована звітність як новий рівень розвитку корпоративної звітності  

25. Перспективи використання інтегрованої звітності для об’єднаних 

територіальних громад  

26. Інтегрована звітність як перспективний інструмент комунікації підприємства  

27. Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський 

аспект  

28. Особливості відображення інвестиційної нерухомості у звітності 

підприємства  

29. Поняття та застосування інтегрованої звітності  

30. Стратегічна сегментна звітність суб’єктів господарювання: склад та переваги 

формування  

31. Інтегрована звітність у системі управління підприємством  

32. Інтегрована звітність як навчальна дисципліна  

33. Розвиток ощадливого обліку в Україні  

34. Звітні детермінанти інтегрованої системи обліку  

35. Про інтегровану та консолідовану звітність  

36. Інституціональна модель моніторингу досягнення цілей сталого розвитку на 

глобальному рівні  

37. Інтегрована звітність в діяльності установ державного сектору і місцевого 

самоврядування  

38. Розкриття інформації про діяльність суб’єктів економічних відносин в умовах 

розвитку інформаційного суспільства  

39. Методика обліку комісійних операцій підприємства: напрями удосконалення  

40. Інтегрована звітність як новий тренд презентації підприємства у суспільстві  

41. Обліково-інформаційна функція контролінгу у системі управління 

підприємства  

42. Суттєвість як характеристика звітної інформації  

43. Нефінансові показники соціально-екологічної відповідальності бізнесу  

44. Похідні балансові звіти в системі бухгалтерського інжинірингу  

45. Обліково-контрольне забезпечення системи управління діяльністю ринків  
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46. Криптовалюта як фінансова інновація  

47. Структура інтегрованих звітів українських компаній на тлі вимог 

міжнародного стандарту  

48. Управлінська звітність на підприємстві: теоретичний аспект  

49. Сутність амортизації та амортизаційної політики: обліковий аспект  

50. Визначення поняття «гудвіл» як обліково-економічної категорії  

51. Електронна інтегрована звітність на основі інтернет-технологій  

52. Інтегрована звітність підприємства: проблемні питання організації, методики 

складання та аудиту  

53. Тенденції розвитку інтегрованої звітності  

54. Розкриття інформації про гудвіл як нематеріальний актив у фінансовій 

звітності  

55. Особливості становлення інтегрованої звітності  

56. Інтегрована звітність як дієвий інструмент для прийняття ефективних 

управлінських рішень  

57. Звіт про управління як крок до інтегрованої звітності  

58. Інтегрована звітність як елемент системи екологічно орієнтованого 

управління  

59. Напрями розкриття інформації щодо земельних активів та прав на них в 

інтегрованій звітності  

60. Професійні ризики бухгалтера: причинно-наслідкові зв’язки  

61. Економічна сутність поняття «інтегрована звітність»  

62. Наукові підходи до складу інтегрованої звітності підприємства  

63. Необхідність розвитку інформаційного забезпечення управління 

стратегічною сегментацією бізнесу суб’єктів господарювання  

64. Інформаційне забезпечення формування звітності про управління за 

екологічним аспектом  

65. Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку витрат діяльності 

підприємства  

66. Інтегрована звітність в управлінні земельними ресурсами  

67. Вплив розміру підприємства на організацію бухгалтерського обліку  

68. Інтегрована звітність: прогрес і глобальне поширення  

69. Фінансова та бюджетна звітність як базова інформаційна основа аналітичної 

оцінки управління місцевими бюджетами  

70. Звітність державних закладів вищої освіти як елемент управлінського обліку  

71. Операції з давальницькою сировиною як об’єкти інтегрованої звітності  

72. Порядок складання управлінської звітності та особливості її практичного 

застосування  

73. Проблеми впровадження інтегрованої звітності 

74. Інтегрована звітність та її значення в управлінні підприємством  

75. Інтегрована звітність – нова модель облікової системи  

76. Моделювання обліково-аналітичного процесу управління фінансово-

економічною безпекою підприємства  

77. Залучення теорії ризику до аналітичної оцінки господарської діяльності 

підприємства  

78. Інтегрована звітність: економічна сутність  

79. Удосконалення облікової політики в частині нематеріальних активів для 

цілей складання звітності підприємств  
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80. Нефінансова звітність як інструмент популяризації корпоративної соціальної 

відповідальності  

81. Інтегрована звітність в діяльності установ державного сектору: методичний 

підхід  

82. Інституційні засади розвитку інтегрованої звітності  

83. Блокчейн як інструмент формування звітності підприємства  

84. Перспективи впровадження нефінансової звітності в Україні  

85. До питання автоматизації звітності за МСФЗ  

86. Доходи і витрати діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу як 

об’єкти бухгалтерського обліку та інтегрованої звітності  

87. Національна модель «homo fiscalus» в умовах національної політичної та 

економічної невизначеності  

88. Облікове забезпечення транспортної логістики: організаційні засади  

89. Переоцінка основних засобів: основні аспекти та обов’язковість 

 

 

6.7.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

 

6.8. Система контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компетентності навчальної дисципліни, заходу). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 
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або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

6.9. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

Форми 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 
1 8 18 

2 10 18 

Разом 18 36 

ІІ 

1 10 14 

2 10 14 

3 8 16 

Разом 28 44 

ІІІ 
1 8 10 

2 6 10 

Разом 14 20 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 

здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  

 

6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів за 

окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною дисципліною 

6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 
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Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

 

 

6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються, виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  

 

 

6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових 

балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають 

поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення 

окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну кількість 

балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності від 

кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з одержаними 

балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 

кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності від 

кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з одержаними 

балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі контрольні 

завдання щодо надання студенту  можливості поліпшити результат модульного 

контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  задовільного (64-74) 

до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з дуже доброго (82-

89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується. 
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1. Дати визначення основних понять інтегрованого звітування  

2. Обґрунтувати потреби  користувачів інтегрованої звітності.  

3. Визначення складу інтегрованої звітності.  

4. Вибір індикаторів і визначення пріоритетів бізнесу.  

5. Фактори оцінки інвесторами підприємств та створення цінностей.  

6. Принципи соціальної відповідальності.  

7. Інтегровані показники для оцінки діяльності підприємства.  

8. Переваги інтегрованого звітування.   

9. Внутрішній інтерес до формування вартості підприємств. 

10. Зовнішній інтерес до формування вартості підприємств.  

11. Планування і розподілу ресурсів підприємства.  

Тема 2. Інформаційні технології інтегрованого звітування 

1. Передумови впровадження інформаційних технологій інтегрованого 

звітування.  

2. Формування інформаційної служби підприємства.  

3. Інформаційні технології планування. 

4. Інформаційні технології організації. 

5. Інформаційні технології координації. 

6. Інформаційні технології  контролю. 

7. Інформаційні технології обліку.  

8. Інформаційні технології  звітності. 

9. Розкриття інформації про створення вартості підприємств.  

Модуль ІІ. Облікове забезпечення та розкриття інформації в інтегрованій 

звітності  

Тема 1. Облікове забезпечення інтегрованого звітування 

1. Вимоги до облікового забезпечення формування фінансових показників 

інтегрованої звітності.  

2. Вимоги до облікового забезпечення формування нефінансових показників 

інтегрованої звітності.  

3. Економічні факти господарського життя підприємств. 

4. Економічні факти господарського життя підприємств. 

5. Екологічні факти господарського життя підприємств. 

6. Соціальні факти господарського життя підприємств. 

7. Кількісна оцінка фактів господарського життя підприємства.  

8. Якісна оцінка фактів господарського життя підприємства.  

9. Формування фінансових показників в структурі інтегрованої звітності 

підприємством.  

10. Облікова структуризація нефінансових показників інтегрованого звіту.  

11. Методичні аспекти організації обліку на підприємстві з метою складання 

інтегрованої звітності.  

12. Формування інтегрованої звітності в обліковому процесі.  

13. Облікове забезпечення нефінансових показників.  

14. Облікова політики як елемент інтегрованої звітності.  

Тема 2. Оцінювання та розкриття інформації про капітал підприємства у 

інтегрованій звітності 

1. Капітал (вартість підприємства) в інтегрованій звітності.  

2. Фактори та перспектива розвитку капіталів.  

3. Фінансовий капітал. 
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4. Виробничий капітал. 

5. Природний капітал. 

6. Інтелектуальний капітал. 

7. Соціально-репутаційний капітал. 

8. Людський капітал.  

9. Розкриття інформації про капітал в інтегрованій звітності.  

10. Оцінювання вартості підприємства. 

Тема 3. Інформаційно-аналітична модель управління ризиками інтегрованого 

звітування 

1. Характеристика інтегрованої звітності як інформаційної бази управління 

ризиками та можливостями бізнесу.  

2. Ризики і можливості бізнесу, які суттєво впливають на здатність на 

формування вартості підприємств.  

3. Роль стейкхолдерів у визнанні суттєвих ризиків.  

4. Характеристика впливу ризиків і можливостей на вартість підприємства. 

5. Оцінка реальних впливів на створення вартості.  

6. Оцінка потенційних впливів на створення вартості.  

7. Ідентифікація ризиків бізнесу у інтегрованій звітності.  

8. Ідентифікація можливостей бізнесу у інтегрованій звітності.  

9. Внутрішні види джерел ризиків підприємства. 

10. Зовнішні види джерел ризиків підприємства. 

11. Внутрішні види джерел можливостей підприємства. 

12. Зовнішні види джерел можливостей підприємства. 

13. Потенційні ризики і можливості бізнесу.  

14. Визначення наслідків ризиків і можливостей.  

15. Кількісні показники та оцінка цілей, ризиків і можливостей та їх наслідків.  

Модуль ІІІ. Регламенти інтегрованого звітування в Україні та світі 

Тема 1. Міжнародні регламенти інтегрованого звітування 

1. Розробка регламентів інтегрованого звітування.  

2. Міжнародна рада з інтегрованої звітності (IIRC).  

3. Принципи формування інтегрованої звітності.  

4. Принципи підготовки інтегрованого звіту. 

5. Елементи змісту інтегрованої звітності. 

6. Організаційний огляд та зовнішнє середовище в інтегрованій звітності. 

7. Підходи до управління в інтегрованій звітності. 

8. Ділова модель в інтегрованій звітності. 

9. Розкриття ризиків і можливостей в інтегрованій звітності. 

10. Стратегія та розподіл ресурсів в інтегрованій звітності. 

11. Виконання показників в інтегрованій звітності. 

12. Презентації інтегрованого звіту.  

13. Відповідальність за інтегрований звіт.  

Тема 2. Інтегроване звітування підприємств в Україні 

1. Національні моделі інтегрованого звітування.  

2. Практика інтегрованого звітування в Україні за Звітом про управління.  

3. Відображення в інтегрованій звітності організаційної структури та опису 

діяльності підприємства. 

4. Відображення в інтегрованій звітності результатів діяльності підприємства. 

5. Відображення в інтегрованій звітності ліквідності та зобов'язань 



 
26 

підприємства. 

6. Відображення в інтегрованій звітності екологічних аспектів. 

7. Відображення в інтегрованій звітності соціальних аспектів.  

8. Відображення в інтегрованій звітності кадрової політики підприємства. 

9. Відображення в інтегрованій звітності ризиків підприємства. 

10. Відображення в інтегрованій звітності досліджень та інновацій. 

11. Відображення в інтегрованій звітності фінансових інвестицій. 

12. Відображення в інтегрованій звітності перспектив розвитку підприємства . 

13. Відображення в інтегрованій звітності системи корпоративного управління 

підприємством. 

 


