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Анотація 

Сучасний розвиток суспільства обумовив появу звітності, яка поєднує 

фінансову й нефінансову інформацію, втілює інтегроване мислення та 

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 інформацію у вигляді інтегрованої 

звітності. 

 

 

 

 

 

 

 

Мета навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» 
полягає у підготовці до виконання професійних обов’язків 

бухгалтера з надання і розкриття інформації про суб’єкт 

звітування на принципах інтегрованого мислення. 

  

Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Інтегрована звітність 

Години 

135 

лекції  

24 

практичні 

24 

самостійна 
робота 

89 

Кредити 

 ЄКТС 
4.5  

Підсумкова форма контролю 

залік 

Тип дисципліни 

вибіркова 

Навіщо ІЗ? Невідповідність сучасного звітування потребам користувачів 

Зміст звітності Вартість бізнесу 

Стратегія 

Прогноз/план 

Історичне 

виконання 

Стратегія та нагляд 

Реалізація планів 

Бізнес зазвичай 
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Компетентності, які набудуть здобувачі вищої освіти протягом вивчення цієї 

навчальної дисципліни, включають здатності: 

 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» забезпечить такі 

результати навчання (РН) 

 

 
  

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 

формувати та використовувати облікову 
інформацію для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на всіх рівнях управління 
підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної 
відповідальності бізнесу 

РН20 • ідентифікувати та здійснювати 
аналіз внутрішніх та зовнішніх 
чинників, що мають вплив на 
стратегію діяльності суб’єктів 
господарювання та визначають їх 
економічну поведінку  

РН11 

• аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування 
релевантної інформації в цілях 
прийняття управлінських рішень  

РН13 

• володіти інноваційними технологіями, 
обґрунтовувати вибір та пояснювати 
застосовування нової методики 
підготовки і надання облікової 
інформації для потреб орієнтованого 
на створення цінності управління 
суб’єкта господарювання  

загальна 

(ЗК10) 

спеціальна 

(СК5) 
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Структура  навчальної дисципліни 

Тема 
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 Модуль 1 

 Змістовий модуль 1. Передумови потреби в інтегрованій звітності 

1 
Вартість бізнесу та 

інтегроване мислення 
РН 20 

л 4 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095/ 

пр 4 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17093/ 

СР 10 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095/ 

2 

Еволюція принципів, форм і 

методології соціальної 

(нефінансової) звітності 

РН 13 

л 4 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095/ 

пр 4 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17093/ 

СР 10 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095/ 

3 Звіт про управління РН 11 

л 4 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095/ 

пр 4 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17093/ 

СР 9 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095 

 Змістовий модуль 2. Принципи, методологія та організація складання 

інтегрованої звітності 

4 
Концептуальні основи 

інтегрованої звітності 

РН 11, 

13, 20  

л 4 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095/ 

пр 3 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17093/ 

СР 13 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095/ 

5 
Елементи інтегрованої 

звітності 

РН 11, 

13, 20 

л 4 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095/ 

пр 3 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17093/ 

СР 13 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095/ 

6 
Організація складання 

інтегрованої звітності 
РН 13 

л 4 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095/ 

пр 4 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17093/ 

СР 14 http://ep3.nuwm.edu.u

a/17095/ 

 Модуль 2 ІНДЗ   20 http://ep3.nuwm.edu.u
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a/id/eprint/13445 

Адреса навчальної дисципліни в Moodle URL: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2769 

 

Мова викладання: українська. Проте більшість інформаційних джерел 

англомовні. 

 

Інформація про викладача 

 

Профайл викладача http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php?titl

e=Зубілевич_Світлана_Яківна&oldid

=3459 

ORCID: 0000-0002-0522-9184 

Контактний тел. 097 672 1651 

E-mail: s.y.zubilevych@nuwm.edu.ua 

Детальна інформація 

Загальна політика  

Викладач та здобувачі несуть спільну відповідальність за створення 

сприятливого творчого навчального середовища, яке базується на взаємній 

повазі. 

Мобільні телефони та інші цифрові електронні пристрої під час занять мають 

бути вимкнені або застосовується беззвучний режим. 

До кожного заняття здобувачі повинні наперед ознайомитися з матеріалами 

та інформаційними ресурсами, наведеними у методичних вказівках і 

розміщеними на сторінці дисципліни в Moodle. 

 
Політика оцінювання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2769
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Шкала оцінювання навчальних досягнень здобувачів  

Вид заняття Бал

и 

Форма 

контролю 

1. Поточна складова оцінювання  

Змістовий модуль 1. Передумови потреби в інтегрованій звітності    

Тема І. Цінність бізнесу та інтегроване мислення 1 Опитуванн

я на лекції 

(Quiz) 
Тема 2. Еволюція принципів, форм і методології соціальної 

(нефінансової) звітності. 

1 

Тема 3. Звіт про управління 1 

Змістовий модуль 2. Принципи, методологія та організація складання 

інтегрованої звітності 

   

Тема 4. Концептуальні основи інтегрованої звітності 1 Опитуванн

я на лекції 

(Quiz) 
Тема 5. Елементи інтегрованої звітності 1 

Тема 6. Організація складання інтегрованої звітності 1 

Усього лекційні заняття 6  

Тема 1  Практичні заняття 4 

Виконання 

завдань 

Тема 2. Практичні заняття 4 

Тема 3. Практичні заняття 4 

Тема 4. Практичні заняття 4 

Тема 5. Практичні заняття 4 

Тема 6. Практичні заняття 4 

Усього практичні заняття 24  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 30  (див. нижче) 

Усього поточна складова оцінювання: 60  

2. Підсумкова складова оцінювання   

2.1. Модульний контроль №1 20 Тести 

2.2. Модульний контроль №2 20 Тести 

Усього підсумкова складова оцінювання: 40  

Разом: 100  
 
Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання  

Звіт про управління (підприємства/суб’єкта державного сектору) Бали 

Актуальність теми, формулювання мети та завдань 0-1,5 

Організаційна структура та опис діяльності підприємства (установи) 0-1,5 

Результати діяльності 0-1,5 

Ліквідність та зобов'язання 0-1,5 

Екологічні аспекти 0-1,5 

Соціальні аспекти та кадрова політика 0-1,5 

Ризики 0-1,5 

Дослідження та інновації 0-1,5 

Фінансові інвестиції 0-1,5 

Перспективи розвитку 0-1,5 

Корпоративне управління*  

Нефінансові показники 0-3 

Оформлення результатів дослідження 0-2 

Виступ  0-2 

Відповіді на питання 0-8 

Разом 0-30 

*За наявності цього розділу виставляються додаткові бали  0-5 
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Методи, технології навчання та викладання 

 проблемні лекції; 

 публічний виступ (презентація лекційного матеріалу 

здобувачами); 

 розгляд конкретних ситуацій; 

 аналіз соціальних, інтегрованих звітів та звітів про управління 

реальних підприємств; 

 робота в малих групах та індивідуальні завдання; 

 діалогові технології (дискусії, коментування, опонування тощо); 

 рольове та імітаційне моделювання. 

Засоби навчання 

 навчальні посібники, монографії, статті; 

 мультимедіа; 

 відео; 

 комп’ютери. 

Форми контролю 

 усне опитування; 

 питання для самоконтролю; 

 виконання завдань; 

 написання та презентації есе; 

 комп’ютерне тестування; 

 захист ІНДЗ. 

Дедлайни та перескладання 

Завдання з лекційних, практичних занять та до самостійної роботи з 

відповідної теми повинні бути виконані протягом 14 днів з дати 

заняття. У разі порушення термінів кількість балів знижується на 10%. 

Кінцевим терміном подання завдань є останній робочий день навчального 

семестру. Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

визначається окремим положенням http://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/vyo/dokumenti 

Політика відвідування 

У разі відсутності з поважних причин (індивідуальний план, 

лікарняний листок, мобільність тощо) здобувачем самостійно 

виконуються завдання з передбачених методичними вказівками з 

відповідного виду освітньої діяльності (есе, практичні завдання, розділ 

ІНДЗ).  

Академічна доброчесність 

Здобувачі освіти повинні дотримуватися Кодексу честі студентів. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti 

У разі плагіату при виконанні завдання (есе, ІНДЗ тощо), здобувач не 

отримує бали і повинен виконати завдання повторно. 

Дотримання доброчесності під час модульного та підсумкового контролю 

може здійснюватися засобами відеонагляду.  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
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Здобувачі можуть робити аудіозапис аудиторного заняття для свого 

особистого освітнього використання тільки за погодженням з викладачем. 

Здобувачі не мають права розміщувати такий запис в соціальних мережах. 

Зворотній зв'язок 

Здобувач вищої освіти має право звертатися до викладача за 

додатковим поясненням матеріалу теми, змісту практичних завдань, 

самостійної роботи та ІНДЗ протягом семестру усно (під час занять), 

корпоративною електронною поштою або через систему повідомлень 

Moodle.  

Викладач призначає консультації для аналізу самостійної роботи студентів. 

Відвідування таких консультацій є добровільним.  

Консультації можуть проводитися онлайн із застосуванням сервісу Join 

Hangouts Meet. 

Ідеї та рекомендації здобувачів щодо наповнення навчальної дисципліни та 

методів викладання отримуються шляхом анкетування. 

Незалежне оцінювання якості викладання проводиться Відділом якості 

освіти. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv 

Оновлення  

Силабус переглядається кожного навчального року.  

 

Інтернаціоналізація 

Під час навчання будуть використовуватися такі міжнародні 

інформаційні ресурси 

1. The official site of Global Compact. Available at: https://sdgcompass.org/ 

2. The official site of AccountAbility. Available at: http://www.accountability.org. 

3. The official site of Corporate Social Reporting. Available at: 

http://www.reportingcsr.org. 

4. The official site of Sustainability Accounting Standards Board. Available at: 

http://www.sasb.org. 

5. The International Institute for Sustainable Development (IISD) official site. 

Available at: https://www.iisd.org/library 

6. Corporate register. Available at:  http://www.corporateregister.com/ 

7. The official site of integrated reporting. Available at: 

https://integratedreporting.org/ 

8. The official site of GRI Standards.  Available at: 

https://www.globalreporting.org/standards/ 

9. Non-financial reporting. European Commission. Available at: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-

auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en 

10. The IASB and integrated reporting. Available at: https://www.ifrs.org/news-

and-events/2017/04/iasb-and-integrated-reporting/ 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/proekti-dokumentiv
https://sdgcompass.org/
http://www.accountability.org/
http://www.reportingcsr.org/
http://www.sasb.org/
https://www.iisd.org/library
http://www.corporateregister.com/
https://integratedreporting.org/
https://www.globalreporting.org/standards/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
https://www.ifrs.org/news-and-events/2017/04/iasb-and-integrated-reporting/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2017/04/iasb-and-integrated-reporting/

