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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 
Процеси глобалізації та євроінтеграції є фактором подальшого розвитку 

професійної діяльності бухгалтерів. Актуальні проблеми розвитку людства, що 
пов’язані з господарською діяльністю, формалізовані і знаходять відображення в 
новій формі звітності. Вони вимагають від професійних бухгалтерів оволодіння 
теоретичними знаннями й отримання практичних навичок, які необхідні 
дляскладання інтегрованої звітності. 

У зв’язку з сучасні навчальні програми закладів вищої освітив Україні 
передбачають відповідну підготовки бухгалтерів через включення до своїх 
навчальних планів дисципліни «Інтегрована звітність».Оскільки досі питання 
організації та методики складання інтегрованої звітності не повністю розкриті і 
вивчені, впровадження дисципліни «Інтегрована звітність» у навчальний процес 
пов’язане з низкою проблем. Однією з них є визначення змісту даної дисципліни. 

У Київському національному торговельно-економічному університеті 
дисципліна «Інтегрована звітність» викладається на кафедрі обліку та 
оподаткування. Вона включена до навчальної програми підготовкистудентів 
освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування», 
спеціалізацій «Облік та оподаткування в міжнародному бізнесі» та «Облік і 
податковий консалтинг».  

Інформаційною основою для розробки навчальної програми нової 
дисципліни стали Міжнародніосновиінтегрованоїзвітності відIIRC,а також 
аналітичні звіти професійних організацій, наукові публікації зарубіжних і 
вітчизняних дослідників та опубліковані підприємствами інтегровані звіти.  

Предметом вивчення дисципліни «Інтегрована звітність» обранотеоретичні 
засади та існуючу практику складання інтегрованої звітності підприємствами. 

Мету вивчення дисципліни визначено як формування у майбутніх фахівців 
сучасних теоретичних знань про інтегровану звітність підприємств, 
концептуальні засади складання інтегрованої звітності, визначення її суттєвих 
аспектів і змістовне наповнення, а також організаційно-методичні підходи до 
обліково-інформаційного забезпечення інтегрованої звітності підприємства.  

Програмою дисципліни були передбачені такі актуальні завдання: 
• формування у студентів уявлення про створення цінностей підприємствами 

та переваги інтегрованого звітування; 
• визначення сутності інтегрованої звітності та змістових вимог її 

користувачів; 
• вивчення основ нормативно-правового регулювання інтегрованої звітності; 
• оволодіння принципами складання інтегрованої звітності; 
• ознайомлення зі структурою й особливостями формування фінансових 

показників інтегрованого звіту; 



• вивчення загальних засад формування системи нефінансових показників 
інтегрованого звіту; 

• формування уявлення про планування, організацію та координацію заходів з 
підготовки інтегрованого звіту. 

В результаті вивчення дисципліни «Інтегрована звітність» студенти 
отримують можливістьознайомитись, зокрема, з: 

• понятійнимі категоріальним апаратом щодо інтегрованої звітності 
підприємства; 

• сутністю інтегрованого підходу до оцінки діяльності підприємств;  
• загальними засадами планування, організації та координації заходів з 

підготовки інтегрованого звіту; 
• вимогами щодо загальної характеристики діяльності суб’єктів звітування, 

фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності; 
• існуючимипрактиками інтегрованого звітування у світі та в Україні. 
Отримані знання сприятимуть формуванню у студентів вмінь щодо:  
• визначення суттєвих аспектів інтегрованого звітування; 
• застосування принципів інтегрованої звітності; 
• ідентифікації суттєвих економічних, екологічнихі соціальних аспектів 

діяльності підприємства для їх відображення у інтегрованому звіті; 
• визначення факторів, що мали суттєвий вплив на діяльність підприємства у 

регіонах присутності та формування показників інтегрованого звіту; 
• встановлення вартості капіталу підприємства; 
• характеристики ризиківі можливостей підприємства створювати цінність у 

короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі; 
• визначення напрямків покращення економічних, екологічних і соціальних 

наслідків діяльності підприємств; 
• складання інтегрованого звіту та інтегрованого мислення. 
Зміст дисципліни «Інтегрована звітність» викладено у семи темах, а саме: 

Теоретичні основи інтегрованого звітування; Міжнародні регламенти 
інтегрованого звітування; Оцінювання та розкриття інформації про капітал 
підприємства у інтегрованій звітності; Облікове забезпечення інтегрованого 
звітування; Інформаційно-аналітична модель управління ризиками інтегрованого 
звітування; Інформаційні технології інтегрованого звітування;Інтегроване 
звітування підприємств у світі та в Україні. 

Така структура та змістове наповнення навчальної дисципліни «Інтегрована 
звітність» дозволить підготувати студентів, які навчаються за спеціальністю 071 
«Облік та оподаткування»,відповідно до поставленої мети та новітніх потреб 
ринку праці в Україні. 
 


