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Вимоги до початку вивчення 

Дисципліна є логічним продовженням таких дисциплін як 

«Звітність підприємств», «Управлінський облік», «Аналіз форм 

фінансової звітності».  

Що буде вивчатися 

«Нефінансова звітність підприємств» дає можливість 

ознайомитись з міжнародним досвідом, практиками та 

методиками формування нефінансової звітності у контексті 

забезпечення Цілей сталого розвитку та підтвердження 

існування корпоративної соціальної відповідальності. 

Дисципліна орієнтована на вивчення концепції Цілей сталого 

розвитку відповідно до Глобального договору ООН, сутнісних 

характеристики та структури нефінансової звітності, переваг та 

недоліків світових практик формування нефінансової звітності, 

особливостями методики GRI (Global Reporting Initiative), 

концептуальних засад Звіту про управління. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Не зважаючи на нормативну вимогу формування Звіту про 

управління середніми та великими підприємствами, методичні 

рекомендацій щодо формування нефінансової звітності 

відсутні. Основна мета нефінансової звітності – допомогти 

підприємствам вимірювати, зрозуміти та повідомити 

стейкхолдерам про свою економічну, екологічну, соціальну та 

управлінську діяльність, а потім встановлювати цілі та 

ефективніше керувати змінами. Тобто цей звіт виступає 

основною платформою для передачі результатів сталого 

розвитку та впливів – позитивних чи негативних, що стає 

реальним підґрунтям для створення соціальних, екологічних та 

економічних переваг для кожного. 



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після закінченню курсу студенти володітимуть 

інструментарієм, необхідним для формування нефінансової 

звітності як згідно національних вимог та міжнародних 

підходів GRI.  

В цілому у результаті вивчення дисципліни можна отримати 

такі програмні результати згідно галузевого стандарту: 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати 

вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і 

надання 

облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової 

інформації. 

ПР07. Розробляти внутрішньо-фірмові стандарти і форми 

управлінської 

та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 

нефінансові дані 

для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Згідно галузевого стандарту МОН України зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування Ви отримаєте такі компетентності.  

Загальні (ЗК).  

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

 ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

Спеціальні (СК).  

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  
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