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Опис навчальної дисципліни
Опанування студентами теоретичних засад, методичних підходів, змісту нормативноправових 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.
1 семестр, разом 150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з бухгалтерського обліку, звітності підприємства, фінансовогосподарського контролю
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
ПР09.
Формувати
фінансову
звітність
за ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.
національними та міжнародними стандартами для ЗК12. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи,
суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх
оприлюднювати й використовувати відповідну використання для експертної оцінки господарських ситуацій і
інформацію для прийняття управлінських рішень.
прийняття управлінських рішень, у тому числі у міжнародних
ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові корпораціях

Програмні результати навчання
та нефінансові дані для формування релевантної
інформації в цілях прийняття управлінських рішень,
використовуючи сучасні методики аналізу.

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
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.
СК02. Здатність організовувати обліковий процес та
регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з
вимогами менеджменту підприємства.
СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними
стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й
використовувати відповідну інформацію для прийняття
ефективних управлінських рішень.

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

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
Відвідування
занять;
захист
домашнього Підготувати реферат на тему «Історичні аспекти
Тема 1. Теоретичні та
завдання;
обговорення
матеріалу
занять; розвитку консолідованої фінансової звітності».
економіко-правові засади
виконання
навчальних
завдань;
завдання
консолідації
фінансової
самостійної роботи; тестування
звітності
Відвідування
занять;
захист
домашнього Виконати розрахункове завдання для самостійної
Тема 2. Методика складання
завдання;
обговорення
матеріалу
занять; роботи.
Опрацювати
нормативно-правові
Консолідо-ваного
балансу
виконання
навчальних
завдань;
завдання документи, рекомендовані викладачем, за темою
(Звіту про фінансовий стан)
самостійної роботи; тестування
Тема 3. Методика складання Відвідування
занять;
захист
домашнього Виконати розрахункове завдання для самостійної
Консолідо-ваного звіту про завдання;
обговорення
матеріалу
занять; роботи.
Опрацювати
нормативно-правові
фінансові результати (Звіту виконання
навчальних
завдань;
завдання документи, рекомендовані викладачем, за темою
про сукупний дохід)
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист
домашнього Виконати розрахункове завдання для самостійної
Тема 4. Методика складання завдання;
обговорення
матеріалу
занять; роботи.
Опрацювати
нормативно-правові
Консолідо-ваного звіту про виконання
навчальних
завдань;
завдання документи, рекомендовані викладачем, за темою
рух грошових коштів
самостійної роботи; тестування;
поточна модульна робота
Модуль 2. Методика складання консолідованого звіту про власний капітал, приміток до консолідованої річної фінансової звітності та
виправлення помилок. Аналіз показників консолідованої фінансової звітності.
Тема 5. Методика складання Відвідування
занять;
захист
домашнього Виконати розрахункове завдання для самостійної
Консолідо-ваного звіту про завдання;
обговорення
матеріалу
занять; роботи.
Опрацювати
нормативно-правові
власний капітал
виконання
навчальних
завдань;
завдання документи, рекомендовані викладачем, за темою
самостійної роботи; тестування
Тема 6. Методика складання Відвідування
занять;
захист
домашнього Виконати розрахункове завдання для самостійної
Приміток до консолідо-ваної завдання;
обговорення
матеріалу
занять; роботи.
Опрацювати
нормативно-правові
річної фінансової звітності та виконання
навчальних
завдань;
завдання документи, рекомендовані викладачем, за темою
виправлення помилок і зміни самостійної роботи; тестування
у них
Тема
7.
Консолідована Відвідування
занять;
захист
домашнього Виконати розрахункове завдання для самостійної
фінансова
звітність
в завдання;
обговорення
матеріалу
занять; роботи.
Опрацювати
нормативно-правові
державному секторі
виконання
навчальних
завдань;
завдання документи, рекомендовані викладачем, за темою
самостійної роботи; тестування
Тема 8. Аналіз показників Відвідування
занять;
захист
домашнього Виконати розрахункове завдання для самостійної
консолідованої
фінансової завдання;
обговорення
матеріалу
занять; роботи.
Опрацювати
нормативно-правові
звітності
виконання
навчальних
завдань;
завдання документи, рекомендовані викладачем, за темою
самостійної
роботи;
тестування;
поточна
модульна робота
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни







Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

