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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Консолідована фінансова звітність» розроблена 

відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 

затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10) та введеного в дію наказом 

ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни. Інформація, що формується у фінансовому обліку і 

первинній фінансовій звітності, в основному призначена для задоволення інформаційних потреб 

зовнішніх користувачів. Ринкові перетворення в Україні, процеси приватизації й реструктуризації 

підприємств, а також формування галузевих комплексів привели до утворення холдингових 

структур, об’єднань підприємств. З облікової точки зору, група підприємств - материнська 

(холдингова) компанія та її дочірні підприємства - розглядаються як єдина економічна одиниця. 

Вони мають тісні економічні зв’язки, проводять узгоджену фінансову, виробничу політику, 

спільно функціонують на ринку товарів та послуг, їх операції знаходяться під єдиним контролем. 

Такі компанії зобов’язані надавати користувачам єдину бухгалтерську звітність, що характеризує 

результати спільної господарської діяльності материнської (холдингової) компанії та її дочірніх 

підприємств як єдиного підприємства. Інформація групи підприємств узагальнюється у 

консолідованій фінансовій звітності, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів групи підприємств. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Консолідована фінансова звітність» має 

тісний зв’язок і логічна продовжує навчальні дисципліни циклу професійної підготовки, вивчені 

на першому (бакалаврському) рівні підготовки - «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», 

«Фінансовий облік », «Аудит» та на другому рівні: «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних 

підприємств», «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» та інші. 

Мета навчальної дисципліни – набуття здобувачами теоретичних знань і практичних 

навичок з організації, методики складання та порядку затвердження і подання консолідованої 

фінансової звітності групи підприємств.  

Завдання навчальної дисципліни: формування знань і вмінь з підготовки, складання, 

затвердження і подання консолідованої фінансової звітності групи підприємств та налагодження 

обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення 

управлінських рішень.  

Предметом навчальної дисципліни є сукупність теоретичних та практичних аспектів 

консолідування фінансової звітності материнського (холдингового) підприємства та його дочірніх 

підприємств. 

Таблиця 1 

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною 

«Консолідована фінансова звітність» 

 

Результати навчання за навчальною дисципліною 
Методи 

навчання 

Засоби  

діагностики  

1. Знання: 

1.1 теорії і практики організації консолідованої 

фінансової звітності;  лекція, 

семінарське 

заняття,  

дискусія, 

аналітична 

робота  

презентація і захист результатів 

діяльності, тест, бліцопитування,  

перевірка виконання 

індивідуальних та командних 

завдань, Case-study, контрольна 

(модульна) робота, рефлексія, 

підсумкова контрольна робота  

1.2 методики складання консолідованої фінансової 

звітності;  

1.3 порядку затвердження і подання консолідованої 

фінансової звітності 

1.4 методики внесення змін і виправлення помилок 

2. Уміння/навички: 

2.1 застосовувати теоретичні та методологічні засади для 

організації і підготовки консолідованої звітності; 
семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

 

 

презентація і захист результатів 

діяльності, тест, бліцопитування, 

перевірка виконання 

індивідуальних та командних 

завдань, Case-study, контрольна 

(модульна) робота, підсумкова 

контрольна робота 

2.2 складати встановлені форми консолідованої 

фінансової звітності; 

2.3 аналізувати показники консолідованої фінансової 

звітності для прийняття відповідних управлінських 
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рішень. 

3. Комунікація 

3.1 здатність працювати самостійно і в команді з 

використанням креативних підходів у реалізації 

професійних компетенцій щодо консолідації 

фінансової звітності 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

конкретних  

ситуацій 

перевірка виконання конкретних 

ситуацій, презентація, дискусія, 

підсумкова контрольна робота 

3.2 здатність налагоджувати комунікаційні зв’язки та 

міжособистісні взаємодії під час вирішення 

поставлених завдань 

3.3 здатність до розширення профілю своєї професійної 

діяльності через здобуття нових компетентностей, з 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 

 

 

демонструвати розуміння особистої відповідальності 

за прийняті професійні та управлінські рішення, які 

можуть впливати на результати господарської 

діяльності підприємств агробізнесу  

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

конкретних  

ситуацій 

Перевірка виконання конкретних 

ситуацій, презентація, дискусія, 

підсумкова контрольна робота 4.2 демонструвати власні думки, відстоювати власну 

позицію, вміти дискутувати та демонструвати 

професійне ставлення до проблем сталого розвитку 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 2 

Тематичний план навчальної дисципліни «Консолідована фінансова звітність»  

 

Назва теми 

Кількість годин за формами навчання 

Очна (денна) форма навчання 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

(с
ем

ін
а
р

сь
к

і)
  

за
н

я
т
т
я

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

 

(к
о
н

т
а
к

т
н

і)
  

за
н

я
т
т
я

 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
  

зд
о
б
у
в

а
ч

а
 

Тема 1. Теоретичні та економіко-правові засади консолідованої 

фінансової звітності 

2 2 - 2 8 

Тема 2. Організація і методика складання Консолідованого 

балансу (Звіту про фінансовий стан) 

- 4 - 4 10 

Тема 3. Методика складання Консолідованого звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

- 4 - 4 10 

Тема 4. Методика складання Консолідованого звіту про 

власний капітал 

- 4 - 4 8 

Тема 5. Методика складання Консолідованого звіту про рух 

грошових коштів 

 4 - 4 
10 

Тема 6. Організація і методика складання Приміток до 

консолідованої річної фінансової звітності 

- 4 - 4 
10 

Тема 7. Виправлення помилок і зміни у консолідованих 

фінансових звітах 

- 4 - 2 
8 

Контрольна (модульна) робота - 2 - - - 

Підсумкова контрольна робота - 2 - - - 

Разом: 2 30 - 24 64 

Підсумковий контроль: залік 

годин 120 

кредитів 4 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Теоретичні та економіко-правові засади консолідованої фінансової звітності 

Економічна сутність та концептуальні основи консолідації фінансової звітності.  

Користувачі консолідованої фінансової звітності. 

Сутність і види об’єднань підприємств та схеми взаємозв’язків підприємств групи. Порядок та 

вимоги до створення та функціонування об’єднань підприємств в Україні. Організаційно-правові 

форми об’єднань підприємств в Україні. 

Міжнародні підходи до консолідації фінансової звітності. Законодавство ЄС та МСБО і МСФЗ 

з питань консолідованої фінансової звітності. 

Принципи формування консолідованої фінансової звітності. 

Організація підготовки, складання, затвердження і подання консолідованої фінансової 

звітності. Склад і строки подання консолідованої фінансової звітності.  

Основні поняття: материнське підприємство, дочірнє підприємство, асоційоване 

підприємство, об’єднання підприємств, фінансова звітність підприємства, консолідована 

фінансова звітність, статті фінансової звітності, користувачі консолідованої фінансової 

звітності, принципи консолідації фінансової звітності.  

Тема 2. Організація і методика складання Консолідованого балансу (Звіту про 

фінансовий стан) 

Призначення, загальна характеристика та структура Консолідованого балансу (Звіту про 

фінансовий стан) (ф. № 1-к). Статті Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан). Активи, 

власний капітал і зобов’язання, їх визнання та оцінка.  

Інформаційні джерела для складання Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан). 

Процедури консолідації власного капіталу у Балансі (Звіті про фінансовий стан) 

материнського та дочірніх підприємства. Консолідація статей звіту, якщо частка участі 

материнського підприємства у статутному капіталі дочірнього підприємства становить 100 

відсотків. Консолідація статей Балансу, якщо частка участі материнського підприємства у 

статутному капіталі дочірнього підприємства становить 50-99 відсотків. Консолідація статей 

Балансу, якщо сума інвестицій материнського підприємства перевищує номінальну вартість акцій 

дочірнього підприємства. Консолідація статей Балансу при придбанні материнським 

підприємством привілейованих акцій дочірнього підприємства. 

Особливості консолідації статей Балансу, пов’язаних із внутрішньогруповими розрахунками 

та операціями.  

Методика і техніка складання Консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан). 

Використання показників Консолідованого Балансу (Звіту про фінансовий стан)  для аналізу 

та прийняття управлінських рішень. 

Основні поняття: Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан), консолідація статей 

балансу, частка меншості, внутрішньогрупові розрахунки та операції. 

Тема 3. Методика складання Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) 

Призначення, зміст і структура Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід). Загальні критерії визнання та оцінки доходів і витрат. Класифікація доходів і 

витрат.  

Інформаційні джерела для складання Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід). 

Процедури консолідації статей Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

материнського та дочірніх підприємств. Консолідація статей звіту при внутрішньогруповій 

реалізації продукції (товарів, послуг). Нереалізований прибуток та його відображення у 

Консолідованому звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Особливості 

відображення операцій, пов’язаних із виплатою дивідендів, у  Консолідованому звіті про 

фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). 

Особливості консолідації інформації про сукупний дохід. 
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Консолідація інформації про операційні витрати за економічними елементами.  

Розрахунок прибутковості акцій у Консолідованому звіті про фінансові результати (Звіті про 

сукупний дохід). 

Використання показників Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) для аналізу та прийняття управлінських рішень. 

Основні поняття: Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 

консолідація статей звіту про фінансові результати, нереалізований прибуток, сукупний дохід. 

Тема 4. Методика складання Консолідованого звіту про власний капітал 

Призначення, зміст і структура Консолідованого звіту про власний капітал (ф. № 4-к). 

Власний капітал та його елементи.  

Інформаційні джерела для складання Консолідованого звіту про власний капітал. 

Коригування залишків власного капіталу на початок року (зміна облікової політики, 

виправлення помилок, інші зміни). 

Методика відображення змін зареєстрованого капіталу у Консолідованому звіті про власний 

капітал. 

Методика відображення змін неоплаченого та вилученого капіталу у Консолідованому звіті 

про власний капітал. 

Методика відображення змін капіталу у дооцінках в Консолідованому звіті про власний 

капітал. 

Методика відображення змін додаткового капіталу в Консолідованому звіті про власний 

капітал. 

Методика відображення розподілу прибутку та руху резервного капіталу у Консолідованому 

звіті про власний капітал. 

Використання показників Консолідованого звіту про власний капітал  для аналізу та 

прийняття управлінських рішень. 

Основні поняття: Консолідований звіт про власний капітал, консолідація статей звіту про 

власний капітал, зареєстрований капітал, неоплачений капітал, вилучений капітал, додатковий 

капітал, дооцінка необоротних активів, резервний капітал. 

Тема 5. Методика складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів 

Призначення, зміст і структура Консолідованого звіту про рух грошових коштів (ф. № 3-к, 3-

кн). Грошові кошти та їх потоки.  

Інформаційні джерела для складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів. 

Методика і послідовність формування показників руху грошових коштів у результаті 

операційної діяльності. 

Методика і послідовність формування показників руху грошових коштів у результаті 

інвестиційної діяльності. 

Методика і послідовність формування показників руху грошових коштів у результаті 

фінансової діяльності. 

Особливості складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів за непрямим 

методом. 

Використання показників Консолідованого звіту про рух грошових коштів для аналізу та 

прийняття управлінських рішень. 

Основні поняття: Консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідація статей звіту 

про рух грошових коштів, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність.  

Тема 6. Організація і методика складання Приміток до консолідованої річної фінансової 

звітності 

Призначення, загальна характеристика і структура Приміток до консолідованої звітності. 

Склад Приміток до консолідованої звітності. 

Інформаційні джерела для складання Приміток до консолідованої річної фінансової звітності. 

Методика і техніка складання Приміток до консолідованої річної фінансової звітності. 

Відображення в Примітках до консолідованої річної фінансової звітності інформації, яка не 
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наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов’язковою за відповідними П(С)БО (містить 

додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності). 

Методика консолідації інформації про нематеріальні активи.  

Методика консолідації інформації про основні засоби. 

Методика консолідації інформації про капітальні інвестиції. 

Методика консолідації інформації про фінансові інвестиції. 

Методика консолідації інформації про доходи і витрати.  

Методика консолідації інформації про грошові кошти. 

Методика консолідації інформації про забезпечення і резерви. 

Методика консолідації інформації про запаси. 

Методика консолідації інформації про дебіторську заборгованість.  

Методика консолідації інформації про будівельні контракти.  

Методика консолідації інформації про податок на прибуток. 

Методика консолідації інформації про використання амортизаційних відрахувань. 

Методика консолідації інформації про біологічні активи. 

Методика консолідації інформації про фінансові результати від первісного визнання та 

реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.  

Особливості формування текстової частини Приміток до консолідованої річної фінансової 

звітності. 

Основні поняття: примітки до консолідованої звітності, консолідація статей приміток до 

консолідованої звітності. 

Тема 7. Виправлення помилок і зміни у консолідованих фінансових звітах 

Помилки в бухгалтерському обліку, їх види та порядок виправлення. 

Порядок і методика виправлення помилок у поточній фінансовій звітності компаній. 

Порядок і методика виправлення помилок, допущених при складанні консолідованих 

фінансових звітів за попередні  роки. 

Методика відображення впливу зміни облікової політики у консолідованій фінансовій 

звітності 

Особливості відображення наслідків зміни облікових оцінок у консолідованій фінансовій 

звітності.. 

Події після дати балансу та порядок їх відображення у консолідованих фінансових звітах. 

Вплив інфляції на коригування показників консолідованої фінансової звітності. 

Основні поняття: помилки в бухгалтерському обліку, виправлення помилок у фінансовій 

звітності, зміна облікових оцінок, події після дати балансу. 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання здобувача 

 

Навчальна дисципліна «Консолідована фінансова звітність» охоплює 1 змістовий модуль, 

який охоплює 7 тем. Згідно навчального плану спеціальності підсумкове оцінювання 

вивчення навчальної дисципліни «Консолідована фінансова звітність» передбачається у 

формі заліку. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання 

та набуті уміння й навички, а саме: 

- за роботу на навчальних заняттях; 

-за виконання контрольних (модульних) робіт 

-за виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача). 

Рекомендований розподіл загальної кількості балів за поточну успішність наведено в 

табл. 3.  
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Таблиця 3 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Консолідована фінансова звітність» 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів 

Очна (денна) 

Робота на навчальних заняттях  30 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 1МК × 10 = 10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за 

вибором здобувача) 
10 × 1=10 балів 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-

дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

Додаткові (заохочувальні) 

бали (до 10 балів) 

Кількість балів за результатами поточного контролю 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 

 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

Під час проведення контрольних (модульних) робіт передбачене оцінювання результатів 

навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового 

(структурного) модуля. Програмою передбачено одну контрольну (модульну) роботу, яка 

можуть проводитися у формі: письмового тестування; комп’ютерного тестування (з 

використанням платформи Moodle); письмових відповідей на теоретичні питання та 

розв’язування практичних завдань; розв’язування практичних ситуацій (кейсів) тощо. 

Контрольна (модульна) робота може бути проведена в синхронному режимі (як 

аудиторна контрольна робота) або в асинхронному режимі (наприклад, засобами платформи 

Moodle). Порядок та критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи визначають у 

методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни. 

Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму 

контрольних (модульних) робіт. 

Відповідно до Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів 

отримані здобувачами вищої освіти оцінки в Електронному журналі.  

Загальна кількість балів, які отримують здобувачі вищої освіти за результатами 

поточного контролю під час вивчення навчальної дисципліни, визначається в діапазоні: 0100 

балів  з підсумковим контролем у формі заліку. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм 

навчання); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, контактних), не 

відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (для денної форми 

навчання).  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для 

самостійного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання 

здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох 
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випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких здобувачів встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі 

понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-во бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 
Оцінка при підсумковому контролі Шкала 

ECTS у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання  
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

F 

 

 

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Консолідована 

фінансова звітність» або її окремого компонента можливе за умов участі здобувача в програмі 

академічної мобільності (навчання в інших Університетах України або світу) відповідно до 

Положення про включене навчання і навчання за програмами Європейського Союзу здобувачів 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних 

вищих навчальних закладах, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній та 

інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, 

конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, тренінги, 

майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у наукових гуртках, 

індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисципліни, тощо) в 

обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених освітньою 

програмою. У межах навчального року на другому (магістерському) рівні вищої освіти – не більше 

5 кредитів.  

Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує Положення 

про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих здобувачами у 

неформальній та інформальній освіті». 
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4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 
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