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Опис дисципліни 

Дисципліна «Консолідація фінансової звітності: аспекти глобальні та локальні» спрямована на 
систематизацію концептуальних положень, методології, методики та організації обліку, формування 
звітності й аналізу діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці, що ґрунтуються на 
вітчизняних і міжнародних стандартах, включаючи формування консолідованої звітності. Дисципліна 
орієнтує на побудову теоретичних моделей консолідації обліку, фінансової звітності й аналізу та 
формування шляхів їхньої реалізації на практиці  з використанням  прогресивних форм, міжнародних  
та національних стандартів. 

 

Структура курсу 
 

Години Тема Результати навчання Завдання 

6 Тема 1. Концептуальні 

засади обліку та 

консолідації звітності 

групи підприємств 

Мати уяву про сучасний стан світової, української 
економіки та необхідність структурної перебудови 

вітчизняних підприємств; знати реорганізаційні заходи, 
форми та методи реорганізації опираючись на 

міжнародний досвід 

Тести, 

питання 

6 Тема 2. Методи 

консолідації фінансових 

звітів 

Володіти знаннями про методи консолідації 

фінансових звітів 

Задачі, 

кейси 

6 Тема 3. Облік операцій в 

материнському і дочірніх 

підприємствах 

Мати уяву про створення дочірніх підприємств у 

міжнародній та вітчизняній практиці; знати правові 

основи створення дочірніх підприємств; вміти вести 

облік інвестицій материнської компанії в дочірні 

підприємства; знати порядок формування капіталу 

дочірнього підприємства 

Задачі, 

кейси 

6 Тема 4. Процедури і 

методика складання 
консолідованої звітності 

на дату створення групи 
підприємств 

Знати процедури організації підготовки консолідації 

фінансової звітності, її стадії, складові та вимоги до 
неї; застосовувати алгоритм попередніх процедур 

складання консолідованої фінансової звітності; 
визначати периметр (сферу) консолідації, методи 

Тести, 

питання 

Силабус дисципліни 
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  консолідації фінансової звітності, єдину облікову 

політику; формувати графік консолідації фінансової 

звітності 

 

6 Тема 5. Технологія 

складання окремих форм 

консолідованих звітів 

Володіти консолідованим обліком; уміти формувати 

примітки до консолідованих фінансових звітів; 

використовувати обліково-аналітичну інформацію в 

управлінні об’єднаної групи підприємств 

Кейси 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання заліку відбувається із 
дозволу проректора з наукової роботи за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

● Політика щодо відвідування:  Відвідування занять є обов’язковим компонентом  оцінювання, за  
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами диференційованого заліку. 
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Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік 100 

 
Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


