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ВСТУП
Глобалізаційні процеси в економіці супроводжуються збільшенням обсягів
відкритої інформації про діяльність суб'єктів господарювання та розгалуженням
напрямів її подання. З необхідністю консолідації звітності відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), сьогодні стикаються
підприємства, які здійснюють контроль, та підприємства, які ними
контролюються, як єдиної економічної одиниці.
На відміну від індивідуальної звітності юридичної особи, консолідована
фінансова звітність дає більш повне уявлення про те, як «працюють» гроші
інвестора або акціонера у групі підприємств, як менеджмент компанії управляє
наданими йому ресурсами. Отже, консолідована фінансова звітність має
неоціненне значення для інвесторів та акціонерів, оскільки відображає
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства, яке
здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної
економічної одиниці.
Сучасний фахівець у галузі обліку повинен бути готовий до змін, що
відбуваються в методології складання консолідації фінансової звітності. Тому в
навчальний процес для студентів за спеціальністю «Облік і оподаткування», які
навчаються за магістерською підготовкою включено навчальну дисципліну
«Консолідація фінансової звітності».
Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування студентами теоретичних засад, методичних підходів, змісту нормативно-правових актів, що
регламентують процедуру консолідації фінансової звітності, а також вивчення
ними методики заповнення кожної окремої форми консолідованої фінансової
звітності групи підприємств, та строків подання й використання показників форм
консолідованої фінансової звітності для аналізу та управління суб’єктом
господарювання.
Завдання навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» - надати студентам теоретичні знання у сфері правового й організаційного
забезпечення консолідації звітності, національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності групи підприємств.
Предметом навчальної дисципліни є методика консолідації фінансової
звітності, як процесу.
Навчальна дисципліна «Консолідація фінансової звітності» є невід'ємною
складовою блоку навчальних дисциплін, що формує фахівця-магістра в галузі
бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. Вона вивчається після
опанування професійних дисциплін: «Фінансовий облік», «Звітність
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підприємства», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік і фінансова звітність за
міжнародними стандартами».
Студент повинен знати: зміст специфічних категорій консолідації
фінансових звітів групи підприємств, а саме: управління, контроль, материнське
та дочірнє підприємства, група підприємств, контрольована частка,
неконтрольована частка, гудвіл, справедлива вартість, внутрішньогрупові
операції та внутрішньогрупове сальдо, єдина облікова політика групи, вартісна
різниця, робоча таблиця з консолідації; зміст основних нормативно-правових
актів Міністерства фінансів України, на яких ґрунтується складання
консолідованої фінансової звітності; особливості формування даних при
заповненні конкретної форми консолідованої фінансової звітності; порядок
затвердження і подання консолідованої фінансової звітності.
Студент повинен уміти: застосовувати набуті теоретичні знання щодо
консолідації фінансової звітності; узгоджувати дані різних форм консолідованої
фінансової звітності між собою; застосовувати чинні законодавчі та нормативноправові акти при складанні консолідованої фінансової звітності групи
підприємств та вміти складати її; використовувати інформацію форм
консолідованої фінансової звітності для аналізу та управління групою
підприємств.
Студент повинен набути навички: самостійно складати кожну окрему форму
консолідованої фінансової звітності; узгоджувати дані різних форм
консолідованої фінансової звітності між собою; інтерпретувати, аналізувати та
використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень та
оприлюднювати консолідовану фінансову звітність відповідно до вимог чинного
законодавства.
Робоча навчальна програма з дисципліни «Екологічна економіка»
підготовлена відповідно до навчальної програми, затвердженої Вченою радою
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» 27.06.2018 р., протокол № 8.
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РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1.1. Загальна характеристика дисципліни «Консолідація
фінансової звітності» для студентів спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
Характеристика навчальної дисципліни
1. Кількість кредитів за ECTS 4.
2. Кількість модулів: денна 2, заочна 2_.
3. Нормативна у відповідності до навчального плану
4. Курс: денна 5, заочна 5
5. Семестр: денна І , заочна І
6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр - 120,
- лекції: 1 семестр _-_16
- практичні заняття: 1 семестр - 24
- самостійна робота: 1 семестр - 80
- вид підсумкового контролю 1 семестр ПМК (залік)
7. Заочна форма навчання, годин: - загальна кількість: 1 семестр - 120
- лекції: 1 семестр _-_4.
- практичні заняття: 1 семестр _- 6.
- самостійна робота: 1 семестр - 110.
- вид підсумкового контролю 1 семестр - залік 2 семестр _-
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РОЗДІЛ 2. Робочий графік навчальної дисципліни
Таблиця 2.1. Робочий графік навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» на І семестр
Вид навчальних занять
1. Аудиторне – 30 год., у т.ч.:
- лекція - 16 год.
- практичне - 14 год.
2. Самостійна робота студента – 80 год., у т.ч.
- виконання домашніх завдань
- підготовка до практичних занять
3. Проведення поточної модульної роботи
4. Форма контролю:
ПМК (залік)

01
4
4
4
2
2

02
2
2
4
2
4

03
2
2
2
4
2
3

04
2
2
4
2
3

05
2
2
2
4
2
3

06
2
2
4
2
3

07
2
2
2
4
2
3

Кількість тижнів, годин
08
09
10
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
3
МКР

12
2
2
4
2
3

13
2
2
2
4
2
3

14
2
4
2
3
МКР

15
-

+

16
-
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РОЗДІЛ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом навчального
часу за видами навчальних занять
Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Консолідація
фінансової звітності» для студентів спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» денна форма навчання
Кількість годин за видами занять
№
Назва модуля, розділу,
Аудиторні
Позааудиторні
з/п
теми
Разом
Практичні Індивідуальна Самостійна
Лекції
заняття
робота
робота
Модуль 1. Нормативно-правове регулювання консолідації фінансової звітності та
методика складання консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів
Теоретичні
та
економіко-правові
1 засади
16
2
4
10
консолі-дації
фінансової звітності
Методика
складання
Консолідованого балансу
2
16
2
4
10
(Звіту про фінансовий
стан)
Методика
складання
Консолідованого
звіту
3 про фінансові результати
16
2
4
10
(Звіту
про
сукупний
дохід)
Методика
складання
4 Консолідованого
звіту
14
2
2
10
про рух грошових коштів
Модуль 2. Методика складання консолідованого звіту про власний капітал,
приміток до консолідованої річної фінансової звітності та виправлення помилок.
Аналіз показників консолідованої фінансової звітності.
Методика
складання
5 Консолідованого
звіту
14
2
2
10
про власний капітал
Методика
складання
Приміток до консолі6 дованої річної фінансової
14
2
2
10
звітності та виправлення
помилок і зміни у них
Консолідована фінансова
7 звітність в державному
14
2
2
10
секторі
Аналіз показників консо8 лідованої
фінансової
16
2
4
10
звітності
Разом
120
16
24
80
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Консолідація
фінансової звітності» для студентів спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» заочна форма навчання, повний термін
навчання
Кількість годин за видами занять
№
Назва модуля, розділу,
Аудиторні
Позааудиторні
з/п
теми
Разом
Практичні Індивідуальна Самостійна
Лекції
заняття
робота
робота
Модуль 1. Нормативно-правове регулювання консолідації фінансової звітності та
методика складання консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів
Теоретичні
та
економіко-правові
1 засади
14,5
0,5
2
12
консолідації
фінансової звітності
Методика
складання
Консолідованого балансу
2
16,5
0,5
2
14
(Звіту про фінансовий
стан)
Методика
складання
Консолідованого
звіту
3 про фінансові результати 15,5
0,5
1
14
(Звіту
про
сукупний
дохід)
Методика
складання
4 Консолідованого
звіту
15
0,5
0,5
14
про рух грошових коштів
Модуль 2. Методика складання консолідованого звіту про власний капітал,
приміток до консолідованої річної фінансової звітності та виправлення помилок.
Аналіз показників консолідованої фінансової звітності.
Методика
складання
5 Консолідованого
звіту
15
0,5
0,5
14
про власний капітал
Методика
складання
Приміток до консолідо6 ваної річної фінансової 14,5
0,5
14
звітності та виправлення
помилок і зміни у них
Консолідована фінансова
7 звітність в державному 14,5
0,5
14
секторі
Аналіз показників консо8 лідованої
фінансової 14,5
0,5
14
звітності
Разом
120
4
6
110
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РОЗДІЛ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни
Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для
студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка викладається для студентів денної форми навчання
ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Модуль 1. Нормативно-правове регулювання консолідації фінансової звітності та методика складання консолідованого Балансу (Звіту
про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Лекція 1. Теоретичні та економіко-правові засади
2 Практичне заняття 1. Теоретичні та економіко2
2,3,4,5,6,7,10,
консолідації фінансової звітності
правові засади консолідації фінансової звітності
11,12,16,17,19,
1. Сутність і види об' єднань підприємств та схеми
1. Сутність і види об' єднань підприємств.
21,27,28,29,30
взаємозв'язків підприємств групи.
2. Схеми взаємозв'язків підприємств групи.
2. Економічна сутність та концептуальні основи
2. Економічна сутність та концептуальні основи
консолідації фінансової звітності.
консолідації фінансової звітності.
3. Організація підготовки, складання, затвердження і
3. Організація підготовки, складання, затвердження і
подання консолідованої фінансової звітності в Україні.
подання консолідованої фінансової звітності в
4. Особливості обліку внутрішньогрупових операцій.
Україні.
Практичне заняття 2. Теоретичні та економіко2
правові засади консолідації фінансової звітності
1. Облік інвестицій в дочірних підприємствах.
2. Особливості обліку внутрішньогрупових операцій.
3. Міжнародні підходи до консолідації фінансової звітності.
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Лекція 2. Методика складання Консолідованого
2 Практичне заняття 3. Методика складання
2
2,3,4,5,6,7,8,9,
балансу (Звіту про фінансовий стан)
Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий
11,12,16,17,19,
1. Призначення, загальна характеристика та структура
стан)
21,27,28,29,30
Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан),
1. Призначення, загальна характеристика та структура
форма № 1-к. 2.
Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан),
2. Інформаційні джерела для складання Консолідованого
форма № 1-к.
балансу (Звіту про фінансовий стан), форма № 1-к.
2. Інформаційні
джерела
для
складання
3. Процедури консолідації активів, власного капіталу та
Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан),
зобов'язань у Балансі (Звіті про фінансовий стан)
форма № 1-к.
підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які
3. Консолідація статей Консолідованого балансу (Звіт
ним контролюються.
про фінансовий стан), якщо частка участі
4. Особливості консолідації статей Консолідованого
материнського підприємства у статутному капіталі
балансу (Звіту про фінансовий стан), пов'язаних із
дочірнього підприємства становить 100 відсотків, 51внутрішньогруповими розрахунками та операціями.
99 відсотків.
Практичне заняття 4. Методика складання
2
Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий
стан)
1. Консолідація статей Консолідованого балансу
(Звіту про фінансовий стан), якщо сума інвестицій
материнського
підприємства
відрізняється
від
номінальної вартості акцій дочірнього підприємства.
2. Консолідація статей Консолідованого Балансу
(Звіту про фінансовий стан) при придбанні
материнським підприємством привілейованих акцій
дочірнього підприємства.
3. Особливості консолідації статей Консолідованого
балансу (Звіту про фінансовий стан), пов'язаних із
внутрішньогруповими розрахунками та операціями.
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Лекція 3. Методика складання Консолідованого звіту 2
Практичне заняття 5. Методика складання
2
2,3,4,5,6,7,8,9,
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
Консолідованого звіту про фінансові результати
11,12,16,17,19,
1 Призначення, зміст і структура Консолідованого звіту
(Звіту про сукупний дохід)
21,27,28,29,30
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід),
1 Призначення, зміст і структура Консолідованого
форма № 2-к.
звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
2. Інформаційні джерела для складання Консолідованого
дохід), форма № 2-к.
звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
2.
Інформаційні
джерела
для
складання
дохід), форма № 2-к.
Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту
3. Методика і послідовність формування показників
про сукупний дохід), форма № 2-к.
Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту
3. Методика і послідовність формування показників
про сукупний дохід), форма № 2-к.
Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту
4. Процедури консолідації статей Звіту про фінансові
про сукупний дохід), форма № 2-к.
результати (Звіту про сукупний дохід) підприємства, яке
Практичне заняття 6. Процедури консолідації
здійснює
контроль,
та
підприємств,
які
ним
статей Звіту про фінансові результати (Звіту про
2
контролюються.
сукупний дохід) підприємства, яке здійснює
контроль, та підприємств, які ним контролюються.
1. Консолідація фінансових результатів від
внутрішньогрупової реалізації продукції (товарів,
послуг).
2. Нереалізований прибуток при внутрішньогруповій
реалізації продукції (робіт, послуг) та його
відображення у Консолідованому звіті про фінансові
результати.
3. Відображення у Консолідованому звіті про
фінансові результати дивідендів МП та ДП.
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Лекція 4. Методика складання Консолідованого звіту 2
Практичне заняття 7. Методика складання
2
2,3,4,5,6,7,8,9,
про рух грошових коштів
Консолідованого звіту про рух грошових коштів
11,12,16,17,19,
1. Призначення, зміст і структура Консолідованого звіту
4. Призначення, зміст і структура Консолідованого
21,27,28,29,30
про рух грошових коштів, форми № 3-к та № 3-кн.
звіту про рух грошових коштів, форми № 3-к та № 3Грошові кошти та їх потоки.
кн. Грошові кошти та їх потоки.
2. Інформаційні джерела для складання Консолідованого
5. Інформаційні
джерела
для
складання
звіту про рух грошових коштів.
Консолідованого звіту про рух грошових коштів.
3. Методика і послідовність формування показників руху
6. Методика і послідовність формування показників
грошових коштів від операційної, інвестиційної та
руху грошових коштів від операційної, інвестиційної
фінансової діяльності групи підприємств за прямим
та фінансової діяльності групи підприємств за прямим
методом та особливості складання цього звіту за
методом та особливості складання цього звіту за
непрямим методом (форма № 3-кн).
непрямим методом (форма № 3-кн).
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Модуль 2. Методика складання консолідованого звіту про власний капітал, приміток до консолідованої річної фінансової звітності
та виправлення помилок. Аналіз показників консолідованої фінансової звітності.
Лекція 5. Методика складання Консолідованого звіту
про власний капітал
1. Призначення, зміст і структура Консолідованого звіту
про власний капітал, форма № 4-к.
2. Інформаційні джерела для складання Консолідованого
звіту про власний капітал, форма № 4-к.
3. Коригування залишків власного капіталу на початок
року.
4. Методика відображення змін зареєстрованого та інших
видів капіталів капіталу у Консолідованому звіті про
власний капітал, форма № 4-к.
Лекція 6 Методика складання Приміток до
консолідованої річної фінансової звітності та
иправлення помилок і зміни у них
1. Призначення, зміст і структура Приміток до
консолідованої річної фінансової звітності, форма № 5.
2. Розкриття інформації з консолідації у консолідованій
фінансовій звітності підприємств України.
3. Помилки в бухгалтерському обліку, їх види та
порядок виправлення.
4. Методика відображення впливу зміни облікової
політики та подій після дати балансу та порядок їх
висвітлення у консолідованій фінансовій звітності.

2

2

Практичне заняття 8. Методика складання
Консолідованого звіту про власний капітал
1. Призначення, зміст і структура Консолідованого
звіту про власний капітал, форма № 4-к.
2. Інформаційні джерела для складання Консолідованого звіту про власний капітал, форма № 4-к.
3. Коригування залишків власного капіталу на початок
року.
4. Методика відображення змін зареєстрованого та
інших видів капіталів капіталу у Консолідованому
звіті про власний капітал, форма № 4-к.
Практичне заняття 9. Методика складання
Приміток до консолідованої річної фінансової
звітності та иправлення помилок і зміни у них.
1. Призначення, зміст і структура Приміток до
консолідованої річної фінансової звітності, форма № 5.
2. Розкриття інформації з консолідації у консолідованій фінансовій звітності підприємств України.
3. Помилки в бухгалтерському обліку, їх види та
порядок виправлення.
4. Методика відображення впливу зміни облікової
політики та подій після дати балансу та порядок їх
висвітлення у консолідованій фінансовій звітності.

2

2,3,4,5,6,7,8,9,
11,12,16,17,19,
21,27,28,29,30

2

2,3,4,5,6,7,8,9,
11,12,16,17,19,
21,27,28,29,30
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Лекція 7 Консолідована
фінансова звітність в
2 Практичне заняття 10. Консолідована фінансова
2
1,2,3,4,8,9,13,
державному секторі
звітність в державному секторі
14,16,17,21,28,
1. Правові засади складання консолідованої фінансової
4. Правові
засади
складання
консолідованої
29
звітності в державному секторі.
фінансової звітності в державному секторі.
2. Інформаційні джерела для складання консолідованої
5. Інформаційні джерела для складання консолі дофінансової звітності в державному секторі.
ваної фінансової звітності в державному секторі.
3. Зміст,
структура
та
методика
складання
6. Зміст,
структура
та
методика
складання
консолідованої фінансової звітності в державному
консолідованої фінансової звітності в державному
секторі.
секторі.
Лекція 8. Аналіз показників консолідованої фінансової
2 Практичне заняття 11. Аналіз показників
2
2,6,16,17,21,22
звітності
консолідованої фінансової звітності
23,26,29
1 Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової
1. Методи фінансового аналізу консолідованої
звітності.
фінансової звітності.
2. Оцінка майнового стану і оборотності активів
2. Оцінка майнового стану і оборотності активів
консолідованої групи підприємств. Оцінка прибутковості
консолідованої групи підприємств.
за консолідованою звітністю.
3. Оцінка прибутковості за консолідованою звітністю.
3. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності майна групи
Практичне заняття 12. Аналіз показників
2
підприємств.
консолідованої фінансової звітності
4. Використання обліково-аналітичної інформації в
1. Аналіз фінансової стійкості групи підприємств.
управлінні об’єднаної групи підприємств.
2. Аналіз ліквідності майна групи підприємств.
3. Використання обліково-аналітичної інформації в
управлінні об’єднаної групи підприємств.
Всього, годин

16

х

24

х
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Таблиця 4.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для
студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка викладається для студентів заочної форми
навчання
ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Модуль 1. Нормативно-правове регулювання консолідації фінансової звітності та методика складання консолідованого Балансу (Звіту
про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Лекція 1. Теоретичні та економіко-правові засади
0,5 Практичне заняття 1. Теоретичні та економіко1
2,3,4,5,6,7,10,
консолідації фінансової звітності
правові засади консолідації фінансової звітності
11,12,16,17,19,
1. Сутність і види об' єднань підприємств та схеми
1. Сутність і види об' єднань підприємств.
21,27,28,29,30
взаємозв'язків підприємств групи.
2. Схеми взаємозв'язків підприємств групи.
2. Економічна сутність та концептуальні основи
2. Економічна сутність та концептуальні основи
консолідації фінансової звітності.
консолідації фінансової звітності.
3. Організація підготовки, складання, затвердження і
3. Організація підготовки, складання, затвердження і
подання консолідованої фінансової звітності в Україні.
подання консолідованої фінансової звітності в
4. Особливості обліку внутрішньогрупових операцій.
Україні.
Практичне заняття 2. Теоретичні та економіко1
правові засади консолідації фінансової звітності
1. Облік інвестицій в дочірних підприємствах.
2. Особливості обліку внутрішньогрупових операцій.
3. Міжнародні підходи до консолідації фінансової звітності.
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Лекція 2. Методика складання Консолідованого
0,5 Практичне заняття 3. Методика складання
1
2,3,4,5,6,7,8,9,
балансу (Звіту про фінансовий стан)
Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий
11,12,16,17,19,
4. Призначення, загальна характеристика та структура
стан)
21,27,28,29,30
Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан),
4. Призначення, загальна характеристика та структура
форма № 1-к. 2.
Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан),
5. Інформаційні джерела для складання Консолідованого
форма № 1-к.
балансу (Звіту про фінансовий стан), форма № 1-к.
5. Інформаційні
джерела
для
складання
6. Процедури консолідації активів, власного капіталу та
Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан),
зобов'язань у Балансі (Звіті про фінансовий стан)
форма № 1-к.
підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які
6. Консолідація статей Консолідованого балансу (Звіт
ним контролюються.
про фінансовий стан), якщо частка участі
4. Особливості консолідації статей Консолідованого
материнського підприємства у статутному капіталі
балансу (Звіту про фінансовий стан), пов'язаних із
дочірнього підприємства становить 100 відсотків, 51внутрішньогруповими розрахунками та операціями.
99 відсотків.
Практичне заняття 4. Методика складання
1
Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий
стан)
4. Консолідація статей Консолідованого балансу
(Звіту про фінансовий стан), якщо сума інвестицій
материнського
підприємства
відрізняється
від
номінальної вартості акцій дочірнього підприємства.
5. Консолідація статей Консолідованого Балансу
(Звіту про фінансовий стан) при придбанні
материнським підприємством привілейованих акцій
дочірнього підприємства.
6. Особливості консолідації статей Консолідованого
балансу (Звіту про фінансовий стан), пов'язаних із
внутрішньогруповими розрахунками та операціями.
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Лекція 3. Методика складання Консолідованого звіту 0,5 Практичне заняття 5. Методика складання
1
2,3,4,5,6,7,8,9,
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
Консолідованого звіту про фінансові результати
11,12,16,17,19,
1 Призначення, зміст і структура Консолідованого звіту
(Звіту про сукупний дохід)
21,27,28,29,30
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід),
1 Призначення, зміст і структура Консолідованого
форма № 2-к.
звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
2. Інформаційні джерела для складання Консолідованого
дохід), форма № 2-к.
звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
2.
Інформаційні
джерела
для
складання
дохід), форма № 2-к.
Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту
3. Методика і послідовність формування показників
про сукупний дохід), форма № 2-к.
Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту
3. Методика і послідовність формування показників
про сукупний дохід), форма № 2-к.
Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту
4. Процедури консолідації статей Звіту про фінансові
про сукупний дохід), форма № 2-к.
результати (Звіту про сукупний дохід) підприємства, яке
Практичне заняття 6. Процедури консолідації
здійснює
контроль,
та
підприємств,
які
ним
статей Звіту про фінансові результати (Звіту про
контролюються.
сукупний дохід) підприємства, яке здійснює
контроль, та підприємств, які ним контролюються.
1. Консолідація фінансових результатів від
внутрішньогрупової реалізації продукції (товарів,
послуг).
2. Нереалізований прибуток при внутрішньогруповій
реалізації продукції (робіт, послуг) та його
відображення у Консолідованому звіті про фінансові
результати.
3. Відображення у Консолідованому звіті про
фінансові результати дивідендів МП та ДП.
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Лекція 4. Методика складання Консолідованого звіту 0,5 Практичне заняття 7. Методика складання 0,5
2,3,4,5,6,7,8,9,
про рух грошових коштів
Консолідованого звіту про рух грошових коштів
11,12,16,17,19,
7. Призначення, зміст і структура Консолідованого звіту
10. Призначення, зміст і структура Консолідованого
21,27,28,29,30
про рух грошових коштів, форми № 3-к та № 3-кн.
звіту про рух грошових коштів, форми № 3-к та № 3Грошові кошти та їх потоки.
кн. Грошові кошти та їх потоки.
8. Інформаційні джерела для складання Консолідованого
11. Інформаційні
джерела
для
складання
звіту про рух грошових коштів.
Консолідованого звіту про рух грошових коштів.
9. Методика і послідовність формування показників руху
12. Методика і послідовність формування показників
грошових коштів від операційної, інвестиційної та
руху грошових коштів від операційної, інвестиційної
фінансової діяльності групи підприємств за прямим
та фінансової діяльності групи підприємств за прямим
методом та особливості складання цього звіту за
методом та особливості складання цього звіту за
непрямим методом (форма № 3-кн).
непрямим методом (форма № 3-кн).
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Модуль 2. Методика складання консолідованого звіту про власний капітал, приміток до консолідованої річної фінансової звітності
та виправлення помилок. Аналіз показників консолідованої фінансової звітності.
Лекція 5. Методика складання Консолідованого звіту
про власний капітал
5. Призначення, зміст і структура Консолідованого звіту
про власний капітал, форма № 4-к.
6. Інформаційні джерела для складання Консолідованого
звіту про власний капітал, форма № 4-к.
7. Коригування залишків власного капіталу на початок
року.
8. Методика відображення змін зареєстрованого та інших
видів капіталів капіталу у Консолідованому звіті про
власний капітал, форма № 4-к.
Лекція 6 Методика складання Приміток до
консолідованої річної фінансової звітності та
иправлення помилок і зміни у них.
5. Призначення, зміст і структура Приміток до
консолідованої річної фінансової звітності, форма № 5.
6. Розкриття інформації з консолідації у консолідованій
фінансовій звітності підприємств України.
7. Помилки в бухгалтерському обліку, їх види та
порядок виправлення.
8. Методика відображення впливу зміни облікової
політики та подій після дати балансу та порядок їх
висвітлення у консолідованій фінансовій звітності.

0,5

0,5

Практичне заняття 8. Методика складання
Консолідованого звіту про власний капітал
5. Призначення, зміст і структура Консолідованого
звіту про власний капітал, форма № 4-к.
6. Інформаційні джерела для складання Консолідованого звіту про власний капітал, форма № 4-к.
7. Коригування залишків власного капіталу на початок
року.
8. Методика відображення змін зареєстрованого та
інших видів капіталів капіталу у Консолідованому
звіті про власний капітал, форма № 4-к.
Практичне заняття 9. Методика складання
Приміток до консолідованої річної фінансової
звітності та иправлення помилок і зміни у них.
5. Призначення, зміст і структура Приміток до
консолідованої річної фінансової звітності, форма № 5.
6. Розкриття інформації з консолідації у консолідованій фінансовій звітності підприємств України.
7. Помилки в бухгалтерському обліку, їх види та
порядок виправлення.
8. Методика відображення впливу зміни облікової
політики та подій після дати балансу та порядок їх
висвітлення у консолідованій фінансовій звітності.

0,5

2,3,4,5,6,7,8,9,
11,12,16,17,19,
21,27,28,29,30

-

2,3,4,5,6,7,8,9,
11,12,16,17,19,
21,27,28,29,30
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ІнформаОбсяг
ційні джерела
Назва теми та питання семінарського, практичного Обсяг
Назва модуля (розділу), теми та питання теми (лекції) годин
(порядковий
або лабораторного заняття
годин
номер за
переліком)
Лекція 7 Консолідована
фінансова звітність в 0,5 Практичне заняття 10. Консолідована фінансова
1,2,3,4,8,9,13,
державному секторі
звітність в державному секторі
14,16,17,21,28,
7. Правові засади складання консолідованої фінансової
10. Правові
засади
складання
консолідованої
29
звітності в державному секторі.
фінансової звітності в державному секторі.
8. Інформаційні джерела для складання консолідованої
11. Інформаційні джерела для складання консолі дофінансової звітності в державному секторі.
ваної фінансової звітності в державному секторі.
9. Зміст,
структура
та
методика
складання
12. Зміст,
структура
та
методика
складання
консолідованої фінансової звітності в державному
консолідованої фінансової звітності в державному
секторі.
секторі.
Лекція 8. Аналіз показників консолідованої фінансової 0,5 Практичне заняття 11. Аналіз показників
2,6,16,17,21,22
звітності
консолідованої фінансової звітності
23,26,29
1 Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової
1. Методи фінансового аналізу консолідованої
звітності.
фінансової звітності.
2. Оцінка майнового стану і оборотності активів
2. Оцінка майнового стану і оборотності активів
консолідованої групи підприємств. Оцінка прибутковості
консолідованої групи підприємств.
за консолідованою звітністю.
3. Оцінка прибутковості за консолідованою звітністю.
3. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності майна групи
Практичне заняття 12. Аналіз показників
підприємств.
консолідованої фінансової звітності
4. Використання обліково-аналітичної інформації в
1. Аналіз фінансової стійкості групи підприємств.
управлінні об’єднаної групи підприємств.
2. Аналіз ліквідності майна групи підприємств.
3. Використання обліково-аналітичної інформації в
управлінні об’єднаної групи підприємств.
Всього, годин

4

х

6

х
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РОЗДІЛ 5. Самостійна робота студентів
Самостійна робота студента складається із виконання домашніх завдань та
підготовки до практичних занять шляхом виконання усного та письмового
домашнього завдання, проходження тестування у системі Moodle.
У процесі самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють
матеріал, викладений лектором, а також опановують окремі питання, що
передбачені для самостійного вивчення.
Спираючись на прослуханий лекційний матеріал, опрацювавши основну і
додаткову літературу, ознайомившись із законодавчими і нормативними
документами, студенти, за власним бажанням, можуть обирати тему реферату,
погодивши її з викладачем. Доповідь студента повинна містити, обґрунтування
актуальності обраної теми реферату та власні пропозиції щодо її вирішення.
Обов’язково доповідь повинна стосуватися теми практичного заняття, проте
вона може охоплювати більш широке коло питань, ніж передбачаються
навчальною програмою дисципліни.
Також студенти самостійно вирішують практичні задачі за кожною темою
дисципліни, здійснюють самоконтроль своїх знань за допомогою складання
навчальних тестів.
РОЗДІЛ 6. Методики активізації процесу навчання
З метою посилення активізації навчально-пізнавальної діяльності
студентів, підвищення їх активності та поліпшення якості засвоєння
теоретичного матеріалу і набуття практичних навичок при вивченні дисципліни
„Консолідація фінансової звітності” використовуються різноманітні сучасні
методи та технології навчання:
- робота в малих групах, що передбачає спільне вирішення завдань на
практичних заняттях невеликими робочими групами студентів (по 3-4
чоловіки);
- презентації, що передбачають розробку та демонстрацію за допомогою
мультимедійного проектору результатів дослідження проблемних питань;
- дискусії, що передбачають обговорення проблемних питань шляхом
взаємного обміну думками і поглядами, їх критичної оцінки;
- мозкові атаки, що передбачають розв’язання невідкладних завдань за
дуже короткий час;
- тестування, що передбачає вибір правильної відповіді на поставлене
питання серед декількох запропонованих варіантів;
- навчальна екологічна економіка, що передбачає розрахунки збитків
навколишньому середовищу та відшкодування цих збитків, планування і
обґрунтування природоохоронних заходів як на мікро – так і макрорівнях,
надання критичних оцінок сучасному стану навколишнього природного
середовища в регіонах і в Україні вцілому, проведення моніторингу.
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РОЗДІЛ 7. Система поточного та підсумкового контролю
З метою посилення мотивації студентів і стимулювання систематичної
ефективної навчальної діяльності, підвищення якості навчання та об’єктивності
оцінки знань при вивченні дисципліни „Консолідація фінансової звітності”
передбачається застосування різних методів поточного та підсумкового
контролю знань.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять
в межах змістового модуля шляхом усного або письмового фронтального
опитування, бліц-опитування, тестування, перевірки правильності вирішення
ситуаційних аудиторних, домашніх, самостійних чи індивідуальних завдань.
Рівень засвоєння теоретичного та практичного матеріалу в межах
змістового модуля перевірюється за допомогою поточної модульної
контрольної роботи, яку студенти виконують за двома модулями. Максимальна
кількість балів за модульну контрольну роботу – 20 балів..
Оцінка знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, що
складається з двох основних оціночних блоків:
1 – нарахування основних балів за результатами поточного і підсумкового
контролю засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок за
модулями
2 – нарахування додаткових балів за участь у науково-дослідній роботі та
підготовці навчально-методичних розробок кафедри, а також за різноманітні
види індивідуальної роботи
Таблиця 7.1. Шкала оцінювання знань студентів за результатами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни „Консолідація фінансової
звітності”

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
А
В
С
D
Е

35-59

FX

Незадовільно з можливістю повторного підсумкового
контролю

0-34

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
навчальної дисципліни та підсумковим контролем

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо

Студенти можуть також отримати додаткову кількість балів за участь у
науково-дослідній та навчально-методичній роботі кафедри.
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Таблиця 7.2. Система нарахування додаткових балів за видами робіт
з вивчення навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності»
Форма роботи
1. Навчальна
2. Науково-дослідна

3. Інші форми
(зазначити, які саме)
Разом

Вид роботи
Підготовка навчальної бухгалтерії
Підготовка презентацій
Доповідь на наукових студентських конференціях
Участь у наукових гуртках та студентських клубах
Участь у студентських конкурсах та олімпіадах
Підготовка та публікація наукових статей і тез
Участь у навчально-методичних розробках кафедри
Участь у виконанні кафедральної НДР
не передбачено

Бали
2
2
4
4
3
6
5
4
х
30

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення
навчальної дисципліни.
Підсумковий контроль. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при
формі контролю у вигляді заліку (ПМК) дорівнює загальній сумі балів, яку
отримав студент при вивченні навчальної дисципліни, але загальна підсумкова
оцінка не може перевищувати 100 балів
Результати підсумкового контролю знань заносяться до індивідуального
навчального плану студента та до відомості обліку успішності.
РОЗДІЛ 8. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього
процесу з навчальної дисципліни
Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки навчального процесу з
навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» включає:
мультимедійні презентації за кожною лекцією, підготовлені у програмі
PowerPoint;
підсумкове тестування з дисципліни в програмі ОреnTest.

РОЗДІЛ 9. Інформаційно-методичне забезпечення
Перелік інформаційних джерел
Основна
1. Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах : Навчальний посібник /
П.Й. Атамас, О.П. Атамас: 5-е вид. перероб. та доп. – К: Центр учбової
літератури, 2018.-392 с.
2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. - Х.: Фактор, 2013. - 1072 с.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/43615/print1444738519196463. - Назва з екрана.
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4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XI. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14. - Назва з екрана.
5. Звітність підприємства: підруч. / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М.
Орищенко та ін. - К.: «Центр учбової літератури», 2015. - 570 с.
6. Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний
досвід та практика України : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко. - К.: Центр
учбової літератури, 2008. - 528 с.
7. Левицька С.О. Звітність підприємств: підручник / С.О. Левицька, Я.В.
Лебедзевич, О.О. Осадча. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 240 с.
8. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників
фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. №
476. – Спосіб доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/.
9. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності:
Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433. – Спосіб доступу:
http:// zakon4.rada.gov.ua/.
10. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 «Консолідована
фінансова звітність» від 01 січня 2013 року. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua.
11. Національне Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів
України від 07.02.2013 р. № 73. – Спосіб доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/.
12. Національне Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
«Консолідована фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України від
27.06.2013 р. № 628. – Спосіб доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/.
13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в
державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" : Затверджено Наказом
Міністерства фінансів України № 1629 від 24.12.2010 р. Електронний ресурс.
– Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua
14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в
державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність" : Затверджено
Наказом Міністерства фінансів України № 1629 від 24.12.2010 р. Електронний
ресурс. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua
15. Орлова В. К. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.К.
Орлова [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. –510 с.
16. Откаленко О.М. Консолідована фінансова звітність: особливості
складання і подання згідно національних і міжнародних стандартів. / О.М.
Откаленко, О.В. Станіслав. [Електронний ресурс]. Режим доступу://
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=72460.
17. Пантелеєв В. П. Консолідація фінансової звітності : навч. посіб. / В. П.
Пантелеєв, К. В. Безверхий. - К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. - 442 с.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові
інвестиції»: Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91. –
Спосіб доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/.
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19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання
підприємств»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163. –
Спосіб доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття
інформації щодо пов’язаних сторін» »: Наказ Міністерства фінансів України
від 18.06.2001 р. № 303. – Спосіб доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/.
Додаткова
21. Безверхий К. Консолідована фінансова звітність - нове національне
положення (стандарт) бухгалтерського обліку / К. Безверхий // Бухгалтерський
облік і аудит. - 2013. - № 10. - С. 3 - 6.
22. Безверхий К.В. Інформаційний комплекс облікової системи та
звітність в Україні: моногр. / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. - К.: Центр учбової
літератури, 2014. - 184 с.
23. Білоцький С. С. Методи фінансового аналізу консолідованої
фінансової звітності / С. С. Білоцький // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. № 24. - С. 36 - 38.
24. Буряк О. О. Методичні аспекти складання консолідованої фінансової
звітності / О. О. Буряк // Управляння розвитком. - 2013. - № 5. - С. 81 - 83.
25. Єрмак О.М. Проблеми складання консолідованої фінансової
звітності підприємств / О.М.Єрмак., М.О. Белгородцева. [Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/74476.doc.ht
m.
26. Костюченко В.М. Консолідація фінансових звітів як основа аналізу
діяльності групи підприємств / В. М. Костюченко // Економіка: проблеми теорії
та практики: зб. наук. праць. - Вип. 191. -Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. - С. 1169
- 1175.
27. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність при поетапному
об'єднанні бізнесу / В.М. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. № 6. - С. 12 - 16.
28. Пирець Н.М. Складання консолідованої фінансової звітності за
міжнародними та національними стандартами / Н.М. Пирець, Н.А. Мінченко //
Економічний простір. -2013. -№ 70. -С. 243-251.
29. Циган Р.М. Адаптація методів консолідації фінансової звітності до
міжнародних стандартів / Р. М. Циган, І. О. Компанієць. [Електронний
ресурс]. Режим доступу:// http://magazine.faaf.org.ua/content/view/1034/35
30. Яцко М.В. Консолідована фінансова звітність в умовах зростання
конкурентної боротьби/ М. В. Яцко, Г. В. Яцко // Науковий вісник
Ужгородського університету. Економіка. - 2014. - Вип. 43. - Ч. 2. - С. 190 - 193.
Інформаційні ресурси
1. http:// www.zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України
2. http://www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів
України
3. http://www.balance.ua - електронна версія газети «Баланс»
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4. http://www.vobu.com.ua – електронна версія газети «Все про
бухгалтерський облік»
5. http://www.uacaa.org – офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів
Складові навчально-методичного комплексу
Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Консолідація
фінансової звітності» включає:
навчальну програму;
робочу навчальну програму;
дистанційний курс;
навчальні завдання для практичних занять;
завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх
виконання;
завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації до їх
виконання для студентів заочної форми навчання;
тести вхідного контролю знань студентів;
пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх
оцінювання;
модульний контроль (поточні модульні роботи);
пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання;
питання для підготовки до ПМК (заліку);
тематику науково-дослідної роботи студентів.

