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«Консолідація фінансової звітності» 

Рівень BO  Магістр 

Назва  спеціальності / 

освітньо-професійної 

програми 

Облік і оподаткування / Облік і оподаткування 

Форма навчання Денна / заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 
1курс, 2-й семестр, один семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

Денна – 120 (4 кредити): 20 / 20 

Заочна – 120 (4 кредити): 6 / 8 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 
Обліку і оподаткування 

Автор дисципліни Скорук Олена Володимирівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна є логічним продовженням таких дисциплін як «Фінансовий 

облік 1, 2», «Звітність підприємств», «Податкова звітність». 

Що буде вивчатися 

Історичні передумови виникнення та розвитку консолідації фінансової 

звітності. Сутність і види об’єднання підприємств та консолідації 

звітності. Економічні та правові основи консолідації фінансової звітності. 

Методи консолідації фінансових звітів. Облік операцій в материнському і 

дочірніх підприємствах. Процедури виконання консолідації фінансової 

звітності. Методика складання консолідованого балансу (Звіту про 

фінансовий стан). Методика складання консолідованого звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Методика складання 

консолідованого звіту про рух грошових коштів. Методика складання 

консолідованого звіту про власний капітал. Методика складання 

Приміток до консолідованої фінансової звітності. Виправлення помилок і 

зміни у консолідованих фінансових звітах. Консолідація фінансової 

звітності в холдингах України. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Сучасна вітчизняна економіка характеризується формуванням об’єднань 

окремих суб’єктів господарювання у консолідовані групи, що 

складаються із материнської, дочірніх та асоційованих компаній. 

Консолідовані групи підприємств є найбільш динамічними і 

перспективними сегментами вітчизняного бізнесу. Тому актуальним є 

формування теоретичних знань та набуття практичних навичок для 

узагальнення обліку і формування звітності об’єднань підприємств у 

вигляді консолідованої фінансової звітності. 



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після завершення вивчення дисципліни студенти зможуть організовувати 

ведення консолідованого обліку, формувати консолідовану звітність з 

використанням форм звітності, міжнародних та національних стандартів 

та аналізувати і контролювати показники консолідованої фінансової 

звітності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з галузевим стандартом МОН України зі спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування» Ви отримаєте такі компетентності: 

- загальні (ЗК) 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

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

джерел. 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

- фахові (ФК) 

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 органі 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та 

менеджменту підприємства. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Інформаційне 

забезпечення 
 

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на веб-

сайті факультету 

(інституту) 

 

 

 

 

 
Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi


 


