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140 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Консолідація фінансової звітності» ,«Звітність 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на оволодіння методами формування та складання консолідованої фінансової звітності суб’єктів 
господарювання з врахуванням положень та вимог НП(С)БО та МСФЗ. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики організації формування та складання консолідованої фінансової звітності 
суб’єктів господарювання. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Результати навчання 

Організовувати облік об’єднань підприємств. Використовувати методичні прийоми та інструментарій консолідації фінансової 
звітності. Здійснювати відображення в обліку та звітності групи підприємств операції між материнським та дочірніми 
підприємствами. Використовувати методичні прийоми консолідації фінансової звітності та розраховувати показники консолідації на 
дату створення групи підприємств. Розраховувати показники консолідації фінансової звітності, розраховувати неконтрольовану 
частку та відображати її у консолідованій фінансовій звітності. Використовувати міжнародні підходи щодо консолідації до процесу 
консолідації фінансової звітності національних підприємств з врахуванням положень та вимог НП(С)БО та МСФЗ. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 72 год. 

Пререквізити «Організація бухгалтерського обліку», «Оподаткування суб'єктів господарювання», «Звітність підприємства» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння 
необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також регулярно готуватися до занять. Без особистої 
присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

 



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1-2 Сутність і види об'єднання 
підприємств. Принципи 
формування консолідованої 
фінансової звітності  

Практична 
робота 1 

Види об'єднання підприємств. Облікові підходи до 
об'єднання бізнесу. Організація обліку та звітності 
підприємств, що об’єднуються у групу.  
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Провести огляд законодавчих та нормативно-
правових актів ЄС, МСБО і МСФЗ з питань 
консолідованої фінансової звітності. 

Лекція 3-4 Економічні та правові основи 
консолідації фінансової 
звітності  

Практична 
робота 2 

Економічна суть та концептуальні основи 
консолідації фінансової звітності. Користувачі 
консолідованої фінансової звітності. Склад, строки 
подання консолідованої фінансової звітності. 

Дослідити організаційно-правові форми 
об’єднань підприємств в Україні та визначити 
особливості їх функціонування у відповідності з 
діючим законодавством. 

Лекція 5-6 Методи консолідації 
фінансових звітів. 
Міжнародні підходи до 
консолідації звітності 

Практична 
робота 3 

Порядок складання консолідованої фінансової 
звітності. Характеристика та особливості методів 
консолідації звітності: пропорційна консолідація, 
повна консолідація, метод собівартості та ін. 

Опрацювати вимоги національних та 
міжнародних стандартів до облікового та 
юридичного аспекту взаємозв’язку 
материнського та дочірнього підприємства. 

Лекція 7-8 Особливості обліку 
внутрішньогрупових 
операцій та розрахунків 

Практична 
робота 4 

Порядок елімінування впливу внутрішньогрупових 
операцій на показники консолідованої фінансової 
звітності. Внутрішньогрупові дивіденди. 
Особливості використання методу участі в капіталі 
при консолідації фінансової звітності 

Опрацювати НП(С)БО 2 «Консолідована 
фінансова звітність. Дослідити елементи 
облікової політки групи підприємств щодо 
формування та контролю консолідованої 
фінансової звітності. 

Лекція 9-
10 

Методика і техніка 
складання консолідованого 
балансу (Звіту про 
фінансовий стан). 

Практична 
робота 5 

Складання робочих таблиць. Консолідація активів, 
власного капіталу та зобов’язань. Розгляд та 
освоєння методики і техніки формування та 
заповнення консолідованого балансу. 

Дослідити особливості використання 
показників консолідованого балансу (Звіту про 
фінансовий стан) для аналізу та управління 
материнським та дочірнім підприємством. 

Лекція 11-
12 

Методика і техніка 
складання консолідованого 
звіту про фінансові 
результати діяльності (Звіту 
про сукупний дохід) 

Практична 
робота 6 

Призначення та характеристика Консолідованого 
звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід). Складання робочих таблиць. Розгляд та 
освоєння методики і техніки формування та 
заповнення консолідованого звіту про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід.) 

Проаналізувати використання показників 
консолідованого звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) для аналізу та 
управління суб’єктів господарювання. 

Лекція 13-
14 

Методика і техніка 
складання консолідованого 
звіту про рух грошових 
коштів 

Практична 
робота 7 

Особливості заповнення консолідованого звіту про 
рух грошових коштів прямим та непрямим 
методом. Розгляд та освоєння методики і техніки 
формування та заповнення консолідованого звіту 
про рух грошових коштів 

Дослідити особливості використання 
показників консолідованого звіту про рух 
грошових коштів для аналізу та управління 
суб’єктів господарювання. 

Лекція 15-
16 

Методика і техніка 
складання консолідованого 
звіту про власний капітал 

Практична 
робота 8 

Розгляд та освоєння методики і техніки 
формування та заповнення консолідованого звіту 
про власний капітал. 

Дослідити особливості використання 
показників консолідованого звіту про власний 
капітал для аналізу та управління суб’єктів 
господарювання.  
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9. Фінансова звітність підприємств: Навчально-методичний  посібник / С. В. Приймак, М. Т. 
Костишина, Д. В. Долбнєва. –Львів : Ліга-Прес, 2016. –268 с. 
10. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. посіб. / С. О. Кузнецова, 
І. Б. Чернікова. – Х. : Видавництво «Лідер», 2016. – 318 с. 
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1.  Побережна Н. М. Консолідована фінансова звітність 
банків України: нормативно-методологічні особливості 
складання / Н. М. Побережна // Вісник Національного 
технічного університету "Харківський політехнічний 
інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ 
"ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 95-100. 
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ЛТЕУ. - Львів : ЛТЕУ, 2017. - 408 с. 
3. Трансформація фінансової звітності українських 
підприємств у фінансову звітність за міжнародними 
стандартами. Методичний посібник. Четверте видання/ 
С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, О. М. Кулага. – Київ: 
ФПБАУ, 2013.– 286с. 
4. Дубовая В. В. Міжнародні стандарти фінансової 
звітності : навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 
2017. – 312 с.  
5. Звітність підприємства. Практикум : [навчальний 
посібник] /С. А. Бурлан, Н. В. Каткова, О. М. Замега. –
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 380 с. 
   

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ЗАЛІКУ  

Види об'єднання підприємств. Нормативні вимоги до порядку подання та оприлюднення консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання. Економічна суть 
консолідації звітності, її принципи і порядок складання. Порядок елімінування впливу внутрішньогрупових операцій на показники консолідованої фінансової звітності. Техніка обліку 
внутрішньогрупових операцій. Міжнародні підходи до консолідації фінансової звітності. Вплив контролю на метод консолідації звітності. Процедури консолідації активів, власного 
капіталу та зобов’язань у консолідованому балансі (Звіті про фінансовий стан) материнського та дочірніх підприємств. Складання робочих таблиць для складання консолідованих 
звітів. Структура і зміст консолідованого віту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Методика і техніка формування та заповнення консолідованого Звіту про рух грошових 
коштів. Методика і техніка формування та заповнення консолідованого звіту про власний капітал. Призначення, зміст і структура Приміток до консолідованої річної фінансової 
звітності.   

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення лекційних і практичних занять передбачає: ПК, наявність консолідованої фінансової звітності діючих суб’єктів господарювання, бланків 
консолідованої фінансової звітності для формування практичних навичок щодо складання та заповнення форм консолідованої фінансової звітності 
сучасного підприємства. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 
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в Загальна сума балів, складається з частини основних балів та 
частини додаткових балів: 
•з основних (70 балів): 
- написання модульних контрольних робіт; 
- виконання та зарахування розрахункового завдання; 
• та з додаткових (30 балів): 
- складання заліку; 
- активна участь студентів в практичних та самостійних заняттях. 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 



35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


