




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  

 

Обов’язкова 

 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – не передбачено 

 

Спеціальність: 

071 «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й  3-й 

Лекції 

Загальна кількість годин – 90 

Освітній рівень: 

магістр 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

60 год.  80 год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: - год. 

Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

 

Мова навчання: 

державна 

 

 



       

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Консолідація 

фінансової звітності» є формування цілісної системи теоретичних знань з 

організації та методології формування консолідованої фінансової звітності 

суб’єктів господарювання, опрацювання і використання облікової інформації 

в управлінні. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Консолідація 

фінансової звітності» є засвоєння концептуальних основ консолідації  

фінансової, вивчення методів і організації ведення консолідованого обліку, 

набуття практичних навичок з технології процесу консолідації і  складання 

фінансової звітності. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 

3. Результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування наступних програмних результатів навчання: 

ПР 09 Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР 10 Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

ПР 13 Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог 

професійної етики. 

ПР 17 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників,менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 

 

 

 



4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: Облік і фінансова 

звітність за міжнародними стандартами. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Об’єднання бізнесу: сутність, види,  облік і розкриття 

інформації   

Об’єднання як форма реорганізації підприємств. Види об’єднання 

підприємств. Злиття, придбання та об’єднання за П(С)БО 19 «Об’єднання 

підприємств». Принципи організації обліку групи підприємств. Звітність 

групи підприємств. Типи консолідації показників фінансової звітності.  

ТЕМА 2. Теоретичні, економічні та правові основи консолідації 

Економічна сутність та основи консолідованої фінансової звітності. 

Міжнародні підходи до консолідації фінансової звітності. Економічні та 

правові основи консолідації фінансової звітності в Україні. Загальні підходи 

до організації обліку та формування консолідованих звітів.  

ТЕМА 3. Методичні основи консолідації фінансової звітності  

Загальна характеристика методів консолідації показників звітності. 

Методи консолідації та їх залежність від ступеня пов’язаності сторін. 

Консолідація фінансових результатів. Пропорційна консолідація. 

Консолідація за методом участі в капіталі без відокремлення і з 

виокремленням неконтрольованої частки. Повна консолідація.  

ТЕМА 4 Облік операцій у материнському та дочірньому 

підприємствах  

Організаційні питання створення дочірніх підприємств. Облік 

інвестицій материнської компанії в дочірні підприємства. Формування 

капіталу дочірнього підприємства. Облік взаємовідносин між дочірнім 

підприємством і материнською компанією. Зведений облік та звітність 

учасників групи. Передумови формування консолідованої звітності 

материнської компанії та дочірніх підприємств.  

ТЕМА 5. Об’єднувальна звітність на дату створення 

Облікова політика групи підприємств, що об’єднуються. Формування 

фінансової звітності окремих учасників групи. Передумови для складання 

об’єднувального балансу та інших форм звітності. Робоча таблиця для 

складання консолідованого балансу. Порядок вилучення з консолідованої 

звітності внутрішніх інвестицій, внутрішньогрупових операцій та 

внутрішньогрупового сальдо, нереалізованих прибутків від 

внутрішньогрупових операцій. Облік гудвілу при консолідації. Облік та 

відображення неконтрольованої частки. Формування консолідованого 

балансу та інших форм фінансової звітності.  

 

 

 



ТЕМА 6. Технологія процесу консолідації фінансової звітності  

Характеристика основних форм консолідованої звітності за НП(С)БО  

«Загальні вимоги до фінансової звітності». Методика консолідації 

фінансових звітів за НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність. 

Консолідований баланс (звіт про фінансовий стан). Консолідований звіт про 

фінансові результати (звіт про сукупний дохід). Консолідований звіт про рух 

грошових коштів. Консолідований звіт про власний капітал. Особливості 

консолідації фінансових звітів за МСФЗ.  

ТЕМА 7. Аналіз на основі консолідованої фінансової звітності та 

оцінка  вартості групи 

Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності. 

Оцінка майнового стану і оборотності активів консолідованої групи 

підприємств. Оцінка прибутковості за консолідованою звітністю. Аналіз 

фінансової стійкості та ліквідності майна групи підприємств. Використання 

обліково-аналітичної інформації в управлінні об’єднаної групи підприємств.  

 

6. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем 

  

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТЕМА 1. Об’єднання 

бізнесу: сутність, види,  

облік і розкриття 

інформації   

13 2 2 - 9 13 1 0,5 - 11,5 

ТЕМА 2. Теоретичні, 

економічні та правові 

основи консолідації 

13 2 2 - 9 13 0,5 0,5 - 12 

ТЕМА 3. Методичні 

основи консолідації 

фінансової звітності 

13 2 2 - 9 13 0,5 1 - 12 

ТЕМА 4. Облік операцій у 

материнському та 

дочірньому підприємствах  

13 2 2 - 9 13 0,5 1 - 12 

ТЕМА 5. Об’єднувальна 

звітність на дату створення 

13 2 2 - 9 13 0,5 1 - 12 

ТЕМА 6. Технологія 

процесу консолідації 

фінансової звітності 

13 2 2 - 9 13 0,5 1 - 10 

ТЕМА 7. Аналіз на основі 

консолідованої фінансової 

звітності та оцінка  вартості 

групи 

12 2 4 - 6 12 0,5 1 - 10,5 

Усього годин  90 14 16 - 60 90 4 6 - 80 

 

 



7. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Об’єднання бізнесу: сутність, види,  облік і розкриття 

інформації   

2 0,5 

2 Теоретичні, економічні та правові основи консолідації 2 0,5 

3 Методичні основи консолідації фінансової звітності 2 1 

4 Облік операцій у материнському та дочірньому підприємствах  2 1 

5 Об’єднувальна звітність на дату створення 2 1 

6 Технологія процесу консолідації фінансової звітності 2 1 

7 Аналіз на основі консолідованої фінансової звітності та оцінка  

вартості групи 

4 1 

 

8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 
 

9. Індивідуальні завдання 
 

Не передбачено навчальним планом 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення 

про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 

результатів навчання студентів Луганського національного аграрного 

університету. 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 

 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування, тестування 

або виконання відповідних завдань. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані 

тести та презентації студентами результатів виконаних завдань. 

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Семестровий 

контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

8 8 8 9 9 9 9 40 100 

Т1, Т2 ... Т7 – теми навчальної дисципліни. 

 



12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  

 

Навчальна дисципліна передбачає використання програмного 

забезпечення: on-line: Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна суспільна 

ліцензія). 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

 

13.1. Навчальна та інша література 

1. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та 

аудиту [Текст] : навч. посібник / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. 

Замазій. - Київ : Центр учбової літ-ри, 2010. - 488 с  

2. Голов, Сергей Федорович. Международные стандарты финансовой 

отчетности [Текст] : вопросы. Тесты. Упражнения / С. Ф. Голов [и др.] ; ред. 

С. Ф.Голов. - К. : Либра, 2007. - 320 с.: табл.. - Библиогр.: с. 319.  

3. Голов, Сергій Федорович. Бухгалтерський облік та фінансова 

звітність за міжнародними стандартами [Текст] : практ. посіб. / С. Ф. Голов, 

В. М. Костюченко. - Х. : Фактор, 2007. - 976 с. 

4. Лучко М. Р. Консолідація фінансової звітності : Навчальний 

посібник / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 282 с. 

5. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Текст] : видані станом 

на 1 січня 2009 р. : пер. з англ. / [за ред. С. Ф. Голова] ; Intern. Accounting 

Standarts Comm. Found., Фед. проф. бухгалтерів і аудиторів України. - [К.] : 

ФПБАУ, 2009. - Назва обкл. : МСФЗ. Міжнародні стандарти фінансової 

звітності (IFRS). Т. 1 / ред. С. Ф. Голов. - 2009. - 1592 с. (том 1). 

6. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Текст] : видані станом 

на 1 січня 2009 р. : пер. з англ. / [за ред. С. Ф. Голова] ; Intern. Accounting 

Standards Comm. Found., Фед. проф. бухгалтерів і аудиторів України. - [К.] : 

ФПБАУ, 2009. - Назва обкл. : МСФЗ. Міжнародні стандарти фінансової 

звітності  Т. 2. - 3254 с. 

7. Пантелеєв В. П. Консолідація фінансової звітності : навч. посіб. / В. 

П. Пантелеєв, К. В. Безверхий. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 

442 с. 

8. Пономарьова Н. А. Міжнародні стандарти фінансової звітності та 

міжнародні стандарти аудиту [Текст] : навч. посібник / Н. А. Пономарьова. - 

Хмельницький : ХНУ, 2008. - 211 с.  

9. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні 

[Електронний ресурс]: [Закон України від16.07.99 №996- XIV, редакція від 

14.01.2012]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 

«Консолідація фінансової звітності» [Електронний ресурс]: [Положення 

Мінфіна України від 27.06.2013  № 628. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99


11. План рахунків активів, зобов’язань, капіталу і господарських 

операцій підприємств і організацій України [Електронний ресурс]: [Наказ 

Мінфіну України від 30.11.99 № 291, зі змінами прийняття від 09.12.2011 № 

1591 ]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 

12. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: [Закон 

України від 02.12.2010 № 2755-ІV, зі змінами та доповненнями від 

28.04.2012]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування 

і звітність[Текст]: підруч. /Н.М. Ткаченко. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - 

К.: Алерта, 2008. - 925 с.  

14. Сук Л.К. Фінансовий облік [Текст]: Навч. посіб. для дистанц. 

навч., для студ. ВНЗ / Л.К. Сук, П.Л.Сук . - К.: Університет «Україна», 2007. - 

453с. 

15. Фінансовий облік [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

С.Ф.Голов, В.М. Костюченко, І.Ю. Кравченко, Г.А. Ямборко. - К.: Лібра, 

2005. - 976с.  

16. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: Учебник[ Текст]  / В.Ф. Палий – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 512 с.  

 

13.2. Електронні  ресурси 

1. Електронний ресурс навчально-методичного забезпечення Луганського 

національного аграрного університету: http://edu.lnau.in.ua/ 

Електронний репозитарій ЛНАУ[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui\ 

2. Інтернет ресурси: 

Міжнародний центр перспективних досліджень. - Режим доступу: 

www.icps.kiev.ua 

Інвестиційний експерт. - Режим доступу: www.invest.delovoy.com 

Верховна Рада України. - Режим доступу: www.portal.rada.gov.ua 

Міністерство фінансів України - Режим доступу: www.minfin. gov.uа 

Державний комітет статистики. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua 

Головне державне контрольне управління. – Режим доступу  

http://www.dkrs.gov.ua  

Фінансовий аналітик-сервіс. - Режим доступу: www.fas.com.ua.  

Спеціалізований інформаційно - аналітичний ресурс для бухгалтерів, 

аудиторів. – Режим доступу: http://www.ukr.buhgalter.com.ua 

Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» 

– Режим доступу: http://www.nau.ua 

Електронна версія газети «Баланс». – Режим доступу:  http://www.balance.ua 

Електронна версія газети «Все про бухгалтерський облік» . – Режим доступу: 

http://www.vobu.com.ua 

Офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів. – Режим доступу: 

http://www.uacaa.org 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://edu.lnau.in.ua/
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/
http://www.ukrstat.gov.ua/

	1. Опис навчальної дисципліни

