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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Консолідація фінансової звітності» є однією із складових комплексної 
підготовки фахівців галузі  знань  07 «Управління та адміністрування» спеціальності  071  «Облік і 
оподаткування». 

Анотація навчальної дисципліни: 
Консолідація фінансової звітності (Consolidation of financial statements) – це сукупність 

принципів, методів, форм, прийомів щодо визнання, оцінки, подання та розкриття інформації 

щодо елементів звітності групи.  

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: «Консолідація 

фінансової звітності» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та 

прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Гроші та кредит», 

«Бухгалтерський облік», «Звітність підприємства», «Облік в зарубіжних країнах», «Облік та 

фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Фондовий ринок», «Міжнародна 

інвестиційна діяльність», «Фінанси міжнародних корпорацій».  

Мета вивчення дисципліни: 

- набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту 

основних вітчизняних та міжнародних стандартів фінансової звітності щодо об’єднання бізнесу 

та консолідації фінансової звітності; 

- розуміння студентами основних положень і процедур консолідації фінансової звітності, 

підходів до визнання та розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових 

політик групи підприємств; 

- засвоєння студентами основ методології та методики складання консолідованої 

фінансової звітності групою підприємств. 

 Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи 

знань щодо методології оцінювання організації консолідації фінансової звітності. У результаті вивчення 

дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, 

методику й технології процедур консолідації фінансової звітності, навчитися проводити авторські 

дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору 

методики та методів розкриття статей консолідованих фінансових звітів, вибору та встановлення 

облікових політик групи підприємств з метою прийняття подальших фінансових та інвестиційних 

рішень. 

Предметом вивчення дисципліни виступають призначення, структура та основні вимоги 

консолідованої фінансової звітності щодо визнання, оцінки, подання та розкриття її елементів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати 

навчання: 

1. Знання:  

фундаментальних концепцій консолідованої фінансової звітності, набутих у процесі 

навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької 

роботи; критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі 

предметних галузей.  

2. Уміння:  
розв'язувати складні завдання і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто 

в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження 

дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

3. Комунікація:  
здатність працювати у міжнародному та вітчизняному  просторі, застосовувати управлінські 

навички у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансів, банківської справи та 

страхування, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

4. Автономність та відповідальність:   
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продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські 

рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування, за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку 

команди; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних 

програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент» (табл. 1а, 1б). 

Таблиця 1а 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності»  

у відповідності з освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК06 Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ПР02 Знати теорію, методику і практику 

формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю 

для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження. 

ПР05 Володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки 

і надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання. 

Спеціальні (фахові) компетентності (CК)   

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. 

ПР06 Визначати інформаційні потреби 

користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати 

консультації управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової 

інформації.  

СК03 Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації 

податкових розрахунків. 

ПР07 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і 

форми управлінської та іншої звітності 

суб’єктів господарювання. 

СК04 Здатність формувати фінансову 

звітність за міжнародними 

стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати 

й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття 

ефективних управлінських 

рішень. 

ПР09 Формувати фінансову звітність за 

національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання 

на корпоративному рівні, оприлюднювати 

й використовувати відповідну інформацію 

для прийняття управлінських рішень. 
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Таблиця 1б 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності»  

у відповідності з освітньо-професійною програмою «Податковий менеджмент» 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК03 Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи 

та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та 

управління. 

ЗК04 Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні. 
ПР03 Вільно спілкуватися іноземною мовою 

усно і письмово при обговоренні 

результатів досліджень та інновацій. 

ЗК08 Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

 

ПР05 Володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки 

і надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання. 

ЗК11 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ПР06 Визначати інформаційні потреби 

користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати 

консультації управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової 

інформації. 

Спеціальні (фахові) компетентності (CК)   

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. 

ПР10 Збирати, оцінювати та аналізувати 

фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень. 

 

СК03 Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації 

податкових розрахунків. 

ПР13 Знати міжнародні стандарти контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуги з 

дотриманням вимог професійної етики. 

 

СК05 Здатність застосовувати методи і 

методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства 

в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності 

інформації. 

ПР18 Дотримуватися норм професійної та 

академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами 

колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями. 

 

СК06 Використовувати міжнародні 

стандарти контролю якості, 
ПР19 Вміти проектувати, планувати і проводити 

пошукові і розвідувальні роботи, 
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аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної 

етики в процесі практичної 

діяльності. 

здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 

 

СК10 Здатність проводити наукові 

дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, 

методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування. 

ПР 27 Вміти використовувати податкове 

законодавство для запобігання податкових 

конфліктів та оскарження рішень 

контролюючих органів та досудового 

вирішення спорів. 

СК13 Вміння застосовувати 

теоретичні, методичні та 

практичні засади внутрішнього 

контролю та аудиту, основні 

методики проведення 

незалежного аудиту й надання 

аудиторських послуг з 

обґрунтуванням власного 

професійного судження, моделей 

регулювання аудиторської 

діяльності та системи її 

законодавчого і нормативного 

забезпечення в Україні та 

використанням норм 

професійної етики аудиторів та 

внутрішніх контролерів. 

 

Матриці відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

«Консолідація фінансової звітності» представлені в табл. 2а, 2б. 

Таблиця 2а 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання  

за дисципліною «Консолідація фінансової звітності» у відповідності з  

освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК06 Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел. 
Зн2 Ум1 К1 АВ3 

СК01. Вміння формувати фінансову 

звітність за міжнародними 

стандартами, інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для 

прийняття управлінських рішень. 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК03 Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та 

оптимізації податкових 

розрахунків. 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК04 Здатність формувати фінансову 

звітність за міжнародними 

стандартами, коректно 

Зн1, 

Зн2 
 К1 АВ1, АВ2 
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інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну 

інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

 

Таблиця 2б 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання  

за дисципліною «Консолідація фінансової звітності» у відповідності з освітньо-

професійною програмою «Податковий менеджмент» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК03 Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Зн1 Ум1   

ЗК04 Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні. 
Зн1, Зн2 Ум1  АВ1 

ЗК08 

 

 

 

 

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

  К1 АВ1 

ЗК11 Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Зн2 Ум1 К1  

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. 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК03 Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та 

оптимізації податкових 

розрахунків. 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК05 Здатність застосовувати методи і 

методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в 

умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

Зн1, Зн2 Ум1  АВ1 

СК06 Використовувати міжнародні 

стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної 

етики в процесі практичної 

діяльності. 

Зн2 Ум1  АВ2 
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СК10 Здатність проводити наукові 

дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, 

методики, організації та практики 

обліку, аудиту, аналізу, контролю 

та оподаткування. 

Зн1, Зн2 Ум1  АВ3 

СК13 Вміння застосовувати теоретичні, 

методичні та практичні засади 

внутрішнього контролю та аудиту, 

основні методики проведення 

незалежного аудиту й надання 

аудиторських послуг з 

обґрунтуванням власного 

професійного судження, моделей 

регулювання аудиторської 

діяльності та системи її 

законодавчого і нормативного 

забезпечення в Україні та 

використанням норм професійної 

етики аудиторів та внутрішніх 

контролерів. 

Зн2 Ум1 К1 АВ3 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни (денна і заочна форма) відводиться 120 годин (4 кредитів ЄКТС): 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Навчальні заняття Навчальні заняття 

Л П ІКР СРС КЗ  ІКР СРС 

Змістовний модуль 1  
     

 
 

Тема 1. Сутність і види об’єднання підприємств та схеми взаємозв’язків між 

учасниками групи 
2 1 2 6 2 1 4 

Тема 2. Концептуальні засади консолідації фінансової звітності. 2 1 4 8 2 3 4 

Тема 3. Методи консолідації фінансових звітів. 2 2 4 8 2 3 6 

Тема 4. Облік операцій материнського та його дочірніх підприємств. 
2 2 4 8 4 3 6 

Змістовний модуль 2         

Тема 5. Процедури і методика складання консолідованої фінансової 

звітності на дату створення групи. 
2 2 4 8 4 4 10 

Тема 6. Консолідація фінансової звітності компаній групи в наступні періоди 

діяльності. 
4 4 4 8 4 4 10 

Тема 7. Порядок консолідації фінансових звітів зарубіжної діяльності. 1 1 4 8 2 3 6 

Тема 8. Методика складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації 

діяльності. 
1 1 4 8 2 3 6 

Виконання вибіркового завдання СНС - - - 14 - - 10 

Виконання контрольної (модульної) роботи - 2 - - 2 - - 

Підготовка до контрольної  (модульної) роботи - - - 12 - - 10 

Усього:  16 16 24 64 24 24 72 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом:   годин  120 120 

               Кредитів 4 4 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1  
 

Тема 1. Сутність і види об’єднання підприємств та схеми взаємозв’язків підприємств 

групи 

Сутність та види об’єднання компаній як економіко-правові основи формування 

консолідованої фінансової звітності. Міжнародні та вітчизняні стандарти про об’єднання 

компаній. Поняття групи, виникнення контролю. Схеми взаємозв’язків компаній групи.  

 

Тема 2. Концептуальні засади консолідації фінансової звітності. 

Економічна сутність консолідованої фінансової звітності. Мета консолідації. Міжнародні 

стандарти фінансової звітності та Директиви ЄС щодо консолідованої звітності. Регулювання 

консолідації фінансової звітності в сучасному українському законодавстві. Склад та подання 

консолідованої фінансової звітності. Принципи підготовки консолідованої фінансової 

звітності. 

 

Тема 3. Методи консолідації фінансових звітів 

Теорії консолідації фінансової звітності: теорія права власності; теорія господарської одиниці. 

Методи консолідації фінансової звітності: метод собівартості (cost method); метод участі в 

капіталі (Equity accounting); метод обліку придбання (acquisition method); метод 

пропорційного обліку (proportional method); метод зведеного (сукупного) обліку (aggregate 

accounting); метод об’єднання інтересів (merger accounting); метод зростання (push up method); 

метод «свіжого старту» (freshstart method). 

 

Тема 4. Облік операцій материнського та його дочірніх підприємств 

Облік інвестицій у дочірні підприємства. Наслідки та відображення в обліку об’єднання 

підприємств. Методика визначення гудвілу (прибутку від вигідної покупки) та його 

відображення в обліку та звітності. Особливості визначення гудвілу при поетапному 

об’єднанні. Особливості обліку внутрішньогрупових операцій. Визначення та облік 

неконтрольованої частки (частки меншості). Підходи до оцінювання неконтрольованої частки. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2  
 

Тема 5. Процедури і методика складання консолідованої фінансової звітності на дату 

створення групи. 

Основні процедури консолідації фінансових звітів. Робоча таблиця складання консолідованої 

звітності. Консолідація звітів у разу придбання менше ніж 100% капіталу. Методика складання 

консолідованої фінансової звітності на дату придбання. Консолідація фінансових звітів в 

середині звітного року. 

 

Тема 6. Консолідація фінансової звітності компаній групи в наступні періоди діяльності. 

Виключення внутрішньогрупових інвестицій. Вплив внутрішньогрупових операцій і 

внутрішньогрупового сальдо на показники консолідованої звітності: Елімінування дивідендів 

і привілейованих акцій в консолідованому балансі та звіті про фінансові результати. 

Відображення у консолідованій звітності знецінення гудвілу. Виділення частки меншості у 

показниках консолідованої звітності. Примітки до консолідованої фінансової звітності. 

 

Тема 7. Порядок консолідації фінансових звітів зарубіжної діяльності. 

Первісне визнання операцій в іноземній валюті, визначення та порядок розрахунку курсових 

різниць. Загальні положення П(С)БО 21 і МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів». 
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Переведення у функціональну валюту. Процедури переведення фінансової звітності 

закордонних господарських одиниць у валюту подання: метод поточних/непоточних статей; 

метод монетарних/немонетарних статей; часовий метод. Методологія консолідації фінансових 

звітів з використанням валютних курсів за часовим методом, за яким функціональною 

валютою є валюта материнського підприємства.  

 

Тема 8. Методика складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації 

діяльності 
Поняття диверсифікації діяльності. Інвестиції в спільно контрольовані компанії. Формування 

облікової політики фінансово-промислових груп (ФПГ). Периметр консолідації. Особливості 

консолідації фінансової звітності ФПГ.   

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 4, а у ЗМ2 – теми 5 – 

8. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (практичних, контактних) занять. Завершується 

дисципліна – заліком. 

Організація оцінювання: 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю 

(залік). Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

  Всі об’єкти поточного контролю знань студентів з даної дисципліни поділяються на 

обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні 

виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать 

альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд 

з тим, щоб набрати необхідну кількість балів поточного контролю.         

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 60 балів;  

2) виконання контрольних (модульних) робіт –  від 0 до 20 балів;  

3) виконання завдань для самостійної роботи (студент може обрати не більше двох 

завдань в межах відведених балів) – від 0 до 20 балів. 

 При оцінюванні роботи на аудиторних заняттях протягом семестру оцінці підлягають 

відповіді (виступи) на аудиторних заняттях, під час проведення  семінарів-конференцій, 

дискусій, результати виконання навчальних завдань на практичних заняттях, активна участь 

при обговоренні питань. Діапазон оцінювання від 0  до 60 балів 

 При контролі за виконанням контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають 

результати виконання контрольної (модульної) роботи, яка оцінюється в діапазоні від 0 до 20 

балів. 

 Таким чином, оцінка всіх обов’язкових завдань становить 80 балів із 100, якими 

оцінюється весь поточний контроль. 

          Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

Для студентів заочної форми навчання передбачено: 

1. Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

2. Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

3. Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний 

період – 0-50 балів. 

Сесійний період - обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

б) контрольної (модульної) роботи – 0-10 балів. 
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Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

Міжсесійний період - обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання:  

- виконання і захист обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-20 балів: 

    - за виконання індивідуального завдання – 0-10 балів; 

    - за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з  

      викладачем  – 0-10 балів; 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-20 балів. 

Вибіркові об’єктами поточного контролю для заочної форми навчання наведені у Карті 

навчальної роботи студента і оцінюються в 10 балів. 

 За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій 

діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть 

присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Таким чином поточний контроль в міжсесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

 Результатами поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 

0 до 100 балів (включно). 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у формі заліку (за результатами 

поточного контролю) за шкалою від 0 до 100 балів включно. Залік оформляється під час 

останнього практичного заняття (на заочній формі навчання – за розкладом сесії).  

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS 

Оцінка ECTS 
Оцінка за шкалою 

КНЕУ 
Оцінка за 4-бальною шкалою 

А 90-100 5 (відмінно) 

В 89-80 
4 (добре) 

С 70-79 

D 69-66 
3 (задовільно) 

Е 65-60 

FX 59-21 
2 (незадовільно) з можливістю 

повторного складання 

F 20-0 
2 (незадовільно) з обов’язковим 

повторним вивчення дисципліни 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. Основна література 

1. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика 

України: [навчально-практичний посібник] / В.М. Костюченко. – К.: Центр учбової 
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