
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВК2; 

2. Назва: Інтегрована звітність; 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 ; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5;  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Зубілевич Світлана Яківна 

кандидат економічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

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. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, у т.ч. ІНДЗ, практичні 

заняття, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Соціальна відповідальність, 
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Стратегічний управлінський облік, Правове 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Аналіз фінансової безпеки 

підприємств, Фінансовий контроль. 

12. Зміст курсу: Вартість бізнесу та інтегроване мислення. Еволюція принципів, форм і методології 

соціальної (нефінансової) звітності. Звіт про управління. Концептуальні основи інтегрованої 

звітності. Елементи інтегрованої звітності. Організація складання інтегрованої звітності.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Рекомендации по нефинансовой отчетности (методология по раскрытию нефинансовой 

информации) (2017/C 215/01) URL: 

http://media.rspp.ru/document/1/d/c/dc117c98ca46d89b976867bd33b4ac7f.pdf 

2. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України, 2017. http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf 

3. Розвиток інтегрованої звітності підприємств: монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. 

Легенчука. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. 268 с. 

4. Запровадження нефінансової звітності в контексті імплементації в Україні законодавства ЄС : 

монографія. К.: 2017. 298 с. URL: http://www.afu.kiev.ua/getfile.php?page_id= 462&num=1 

5. Інтегрована звітність в контексті євроінтеграції України: сучасний стан, перспективи розвитку 

та запровадження: монографія / за заг. ред. Савченка Т.Г., Гриценко О.І.  Суми : Вінніченко М.Д. 

2018. 126 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції,  індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання ІНДЗ. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри обліку і аудиту      

к.е.н., доцент        Н.М.Позняковська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВК2; 

2. Title: Integrated reporting; 

3. Type: elective; 

4. Higher education level:  IІ (master’s degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Zubilevych S.Y., PhD, 

professor 

9. Results of studies: 

The following learning outcomes will be provided by teaching of the discipline “Integrated reporting”: 

to create and use accounting information for making informed management decisions at all levels of 

enterprise management in order to increase the efficiency, effectiveness and social responsibility of the 

business; 

to work independently and in a team using creative approaches, to establish communications and 

interpersonal interaction while solving the tasks, as well as the ability to expand the profile of their 

professional activities. 

10. Forms of organizing classes: lectures, trainings, individual work, assessment;  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Social responsibility, Accounting in enterprise management, Strategic management accounting, Legal 

support of business entities; 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
Accounting and financial reporting according to international standards, Analysis of financial security of 

enterprises, Financial control 

12. Discipline contents:  
Business value and integrated thinking. Evolution of principles, forms and methodology of social (non-

financial) reporting. Management report. Conceptual bases of integrated reporting. Elements of integrated 

reporting. Organization of integrated reporting. 

13. Recommended educational editions: 
1. Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information (2017/C 

215/01).  Communication from the Commission URL: http://media.rspp.ru/document/1/d/c/dc117c98ca 

46d89b976867bd33b4ac7f.pdf 

2. Sustainable Development Goals: Ukraine. National report. Ministry of Economic Development and Trade 

of Ukraine, 2017. http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf 

3. Development of integrated reporting of enterprises: monograph / for general. ed. [from foreword] S.F. 

Legenchuck. Zhytomyr: Zhytomyr Polytechnic, 2019. 268 p. 

4. Introduction of non-financial reporting in the context of implementation of EU legislation in Ukraine: 

monograph. K .: 2017. 298 s. URL: http://www.afu.kiev.ua/getfile.php?page_id= 462 & num = 1 

5. Integrated reporting in the context of European integration of Ukraine: current status, prospects for 

development and implementation: a monograph / for general. ed. Savchenko TG, Gritsenko OI Sumy: 

Vinnichenko MD 2018. 126 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours lectures, 22 hours. practical classes, 89 hours self study. Total - 135 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual and group research assignments, use of 

multimedia  

15. Forms and assessment criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final assessment: the end of the 7th semester. 

Current assessment (100 points): Testing, Surveys,   

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Accounting and Audit department, 

PhD, associated professor         N. M. Poznyakovska                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


