МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет Економічний
Кафедра Обліку і аудиту

Затверджено
На засіданні кафедри обліку і аудиту
факультету економічного
Львівського національного університету імені Івана
Франка
(протокол № 1 від 31.08.2020 р.)

Завідувач кафедри ____________________

Силабус з навчальної дисципліни
«КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»,
що викладається в межах ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти для здобувачів зі спеціальності
071 «Облік і оподаткування»

Львів _2020_ р.

Назва дисципліни
Адреса викладання
дисципліни
Факультет та кафедра,
за якою закріплена
дисципліна
Галузь знань, шифр та
назва спеціальності
Викладачі дисципліни

Бухгалтерський облік
Проспект Свободи 18, м. Львів

Контактна інформація
викладачів
Консультації з питань
навчання по
дисципліні
відбуваються

ulyana.pelekh@lnu.edu.ua, моб. тел. +38(068)429-13-41, м. Львів,
проспект Свободи 18, к. 201.
Консультації в день проведення лекцій/практичних/лабораторних занять
(за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації
через Microsoft Teams, Zoom, Viber, Messenger Fb та подібні ресурси. Для
погодження часу он-лайн консультацій слід написати на електронну
пошту викладача або телефонувати.
https://econom.lnu.edu.ua/course/konsolidatsiia-finansovoi-zvitnosti
Курс розроблено таким чином, щоб надати його учасники можливість
отримати теоретичні знання, сформувати практичні навики з організації
та методики складання і подання консолідованої фінансової звітності
господарюючих суб’єктів для прийняття ефективних управлінських
рішень на основі показників такої звітності.
Дисципліна «Консолідація фінансової звітності» є дисципліною
вільного вибору студента (ДВВС) зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» для освітньої програми першого (бакалаврського рівня),
яка викладається в 7-му семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською
Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення ДВВС «Консолідація фінансової звітності» є
формування у студентів системи теоретичних знань та опанування умінь
і навичок із складання консолідованої фінансової звітності підприємств
групи.
Цілями вивчення курсу є розкриття нормативно-правового
регулювання КФЗ відповідно до національних та міжнародних
стандартів обліку; розуміння студентами основних принципів та
процедур консолідації фінансової звітності; набуття практичних навиків
методики складання та подання консолідованої звітності з метою
надання інформації користувачам для прийняття виважених
стратегічних та оперативних управлінських рішень.
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Обсяг курсу

105 годин, з них: аудиторні – 48 год (лекції – 32, практичні – 16),
самостійна робота – 57 год.

Очікувані результати навчання
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен оволодіти
здобувач

ПРН 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку,
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та
розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
ПРН 4. Формувати й аналізувати фінансову,
управлінську, податкову і статистичну звітність
підприємств, установ, організацій та інтерпретувати
отриману інформацію для прийняття управлінських
рішень.
ПРН 5. Володіти методичним інструментарієм
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування
господарської діяльності підприємств.
ПРН 6. Демонструвати розуміння особливостей
практики здійснення обліку, аналізу, контролю,

ЗК 2. Здатність до аналізу та синтезу як
інструментарію виявлення проблем та прийняття
рішень для їх розв’язання на основі логічних
аргументів та перевірених фактів.
ЗК 3. Здатність працювати самостійно та в команді з
урахуванням вимог професійної дисципліни,
планування та управління часом.
ЗК 7. Здатність до гнучкого мислення та
компетентного застосування набутих знань в
широкому діапазоні практичної роботи за фахом та
повсякденному житті.
ЗК
9.
Навички
використання
сучасних
інформаційних та комунікаційних технологій.

аудиту та оподаткування діяльності підприємств,
установ та організацій різних форм власності,
організаційно-правових форм господарювання та
видів економічної діяльності.
ПРН 7. Знати механізм функціонування бюджетної і
податкової систем України та враховувати її
особливості з метою організації обліку та
формування звітності на підприємствах.
ПРН 11. Застосовувати спеціалізовані інформаційні
системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу,
аудиту та оподаткування.
ПРН 16. Вміти працювати як самостійно, так і в
команді. Проявляти самостійність і відповідальність
у роботі, професійну повагу до етичних принципів,
демонструвати повагу до індивідуального та
культурного різноманіття.
ПРН 19. Виконувати професійні функції з
урахуванням вимог трудової дисципліни, планування
та управління часом.

Ключові слова

Формат курсу
Теми
Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідне обладнання

Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

ФК 2. Здатність формувати обліково-аналітичну
інформацію для ефективного управління діяльністю
підприємства.
ФК 4. Здатність до відображення відомостей про
господарські операції суб’єктів господарювання в
фінансовому та управлінському обліку, їх
систематизації, узагальнення у звітності та
інтерпретації для задоволення інформаційних
потреб осіб, що приймають рішення.
ФК 5. Здатність застосування знань права та
податкового законодавства в практичній діяльності
суб’єктів господарювання.
ФК 7. Здатність здійснення облікових процедур із
застосуванням спеціалізованих інформаційних
систем і комп’ютерних технологій.
ФК 12. Здатність підтримувати належний рівень
економічних знань та постійно підвищувати свою
професійну підготовку.

Бухгалтерський
облік,
звітність,
консолідована
звітність,
консолідований баланс, консолідований звіт про власний капітал,
консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про
фінансові результати, методи консолідації, об’єднання підприємств,
примітки до консолідованої фінансової звітності, статті звітності.
Очний
Проведення лекцій, практичних та лабораторних занять, самостійна
робота та консультації для кращого розуміння тем
Подано у формі СХЕМИ КУРСУ**
Залікове (фінальне) завдання в кінці семестру, комбінований
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких
дисциплін як економіка підприємств, бухгалтерський облік, фінансовий
облік, звітність підприємств, достатніх для сприйняття категоріального
апарату з фінансової звітності, розуміння механізму відображення
господарських операцій на рахунках обліку та їх відображення у
консолідованій фінансовій звітності підприємств.
Такі методи і техніки:
Словесні : лекція, інструктаж, дискусія.
Наочні: презентації, ілюстрації.
Практичні: розв’язок практичних задач, написання тестових та
модульних завдань
Вивчення курсу не потребує використання спеціалізованого
програмного забезпечення Для вивчення курсу достатньо володіти
загально вживаними програми такими як Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
за наступним співвідношенням:
 практичні заняття та самостійна робота: 60% семестрової оцінки;
максимальна кількість балів 60,
з них: тести 16 % семестрової оцінки, максимальна
кількість балів 16, активна робота на парі: 24 % семестрової
оцінки, максимальна кількість балів 24; домашні завдання: 20%
семестрової оцінки, максимальна кількість балів 20.
 контрольні заміри (2 модулі по 20 балів): 40% семестрової
оцінки; максимальна кількість балів__40__
Якщо студент не набрав мінімальної кількості балів для зарахування
заліку, зокрема 51% семестрової оцінки, або прагне покращити свій

результат, то проходить тестування для підвищення своєї підсумкової
оцінки. Максимальна кількість балів 50
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що
всі студенти відвідають усі лекції, лабораторні і практичні заняття курсу.
Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати
заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх
строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт,
передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не
зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в
освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких
немає серед рекомендованих.

Питання до заліку

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час практичних та лабораторних
занять; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат;
несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
1. Поняття та види об’єднань підприємств.
2. Контроль підприємств в межах групи (об’єднання).
3. Економічна сутність консолідації фінансової звітності, принципи
її формування та порядок складання.
4. Користувачі консолідованої фінансової звітності.
5. Основні та додаткові принципи ведення бухгалтерського обліку
та складання консолідованої фінансової звітності в Україні.
6. Загальна характеристика методів консолідації звітності.
7. Методи консолідації звітності в Європейському Союзі.
8. Методи консолідацій фінансової звітності, що застосовуються в
Україні.
9. Гудвіл. Методичні підходи до оцінки гудвілу.
10. Облік частини меншості.
11. Способи визначення вартості гудвілу.
12. Призначення,
загальна
характеристика
та
структура
консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан).
13. Інформаційні джерела для складання консолідованого балансу (ф
№ 1-к).
14. Процедури консолідації активів, власного капіталу та
зобов’язань у Балансі (Звіті про фінансовий стан) материнського та
дочірніх підприємств.
15. Призначення, зміст і структура консолідованого звіту про
фінансові результати.
16. Інформаційні джерела для складання консолідованого звіту про
фінансові результати.
17. Методика
і
послідовність
формування
показників
консолідованого звіту про фінансові результати (форма № 2-к).
18. Процедури консолідації статей звіту про фінансові результати
материнського та дочірніх підприємств.
19. Призначення, зміст і структура консолідованого звіту про рух
грошових коштів.
20. Інформаційні джерела для складання консолідованого звіту про
рух грошових коштів.

Опитування

21. Методика
і
послідовність
формування
показників
консолідованого звіту про рух грошових коштів від операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності групи підприємств за прямим
методом (ф №3-к).
22. Особливості складання консолідованого звіту про рух грошових
коштів за непрямим методом (ф № 3-кн).
23. Призначення, зміст і структура консолідованого звіту про
власний капітал.
24. Інформаційні джерела для складання звіту про власний капітал (ф
№ 4-к). Коригування залишків власного капіталу на початок року.
25. Методика відображення змін зареєстрованого капіталу у
консолідованому звіті про власний капітал.
26. Методика відображення змін неоплаченного та вилученого
капіталу у консолідованому звіті про про власний капітал.
27. Аналіз показників консолідованої фінансової звітності у
інформаційній системі управління групи підприємств.
28. Інформаційна база аналізу консолідованої фінансової звітності
групи підприємств.
29. Методи та методичні прийоми аналізу консолідованої фінансової
звітності.
30. Аналіз ефективності фінансових інвестицій материнського
підприємства.
31. Аналіз консолідованої фінансової звітності групи підприємств:
аналіз фінансової стійкості, аналіз фінансового стану, аналіз
рентабельності, аналіз ефективності діяльності корпоративної групи.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

* Схема курсу
16
тиж.
105
год
10

12

Тема, план, короткі тези

Форма
діяльності

Література
(за Завдання, Термін
номерами в таблиці год
виконання
силабусу)

Тема
1.
Теоретичні
основи
консолідації
фінансової
звітності.
Економічна сутність і види об’єднань
підприємств.
Об’єднання як форма реорганізації
підприємств.
Види
об’єднань
підприємств. Контроль підприємств в
межах групи (об’єднання). Економічна
сутність
консолідації
фінансової
звітності, принципи її формування та
порядок
складання.
Користувачі
консолідованої фінансової звітності.
Основні та додаткові принципи
ведення бухгалтерського обліку та
складання консолідованої фінансової
звітності в Україні.
Тема 2. Методи консолідації
фінансових звітів.
Загальна характеристика методів
консолідації
звітності.
Методи
консолідації звітності
Методи консолідації звітності в
Європейському
Союзі.
Методи

Лекція,
практичне
заняття.
Самостійна
робота

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 24, 31.

4

Один
тиждень

Лекція,
практичне
заняття.
Самостійна
робота

8, 10, 14, 16, 17, 22,
23, 25, 28.

6

Два тижні

9

13

12

11

консолідацій фінансової звітності, що
застосовуються в Україні.
Тема 3. Облік інвестицій в дочірніх
підприємствах.
Гудвіл. Методичні підходи до оцінки
гудвілу. Облік частини меншості.
Способи
визначення
вартості
гудвілу
Тема
4.
Особливості
обліку
внутрішньогрупових операцій.
Порядок елімінування (виключення)
впливу внутрішньогрупових операцій на
показники консолідованої фінансової
звітності.
Внутрішньогрупові
дивіденди, оголошені і сплачені після
придбання. Особливості використання
методу участі в капіталі при
консолідації фінансової звітності
Тема 5. Методика складання
консолідованого балансу (звіту про
фінансовий стан).
Призначення,
загальна
характеристика
та
структура
консолідованого балансу (Звіту про
фінансовий стан), форма № 1-к.
Інформаційні джерела для складання
консолідованого балансу (Звіту про
фінансовий стан), форма № 1-к.
Процедури
консолідації
активів,
власного капіталу та зобов’язань у
Балансі (Звіті про фінансовий стан)
материнського та дочірніх підприємств.
Консолідація статей консолідованого
балансу (Звіту про фінансовий стан)
Тема 6. Методика складання
консолідованого звіту про фінансові
результати
Призначення, зміст і структура
консолідованого звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний доход),
форма № 2-к. Інформаційні джерела для
складання консолідованого звіту про
фінансові результати, форма № 2-к.
Методика і послідовність формування
показників консолідованого звіту про
фінансові результати, форма № 2-к.
Процедури консолідації статей звіту про
фінансові результати материнського та
дочірніх підприємств. Консолідація
статей звіту при внутрішньо груповій
реалізації продукції (товарів, послуг).
Відображення у КФЗ нереалізованого
прибутку.
Відображення
у
консолідованому
звіті
про
фін
результати дивідендів МП та ДП.

Лекція,
практичне
заняття.
Самостійна
робота

6, 7, 13, 15, 17, 20,
29, 30.

4

Один
тиждень

Лекція,
практичне
заняття.
Самостійна
робота

11, 14, 15, 17, 21, 22.

6

Два тижні

Лекція,
практичне
заняття.
Самостійна
робота

3, 10, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 23, 25, 28.

5

Два тижні

Лекція,
практичне
заняття.
Самостійна
робота

3, 10, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 29, 30, 32.

5

Два тижні

12

12

14

Тема
7.
Методика
складання
консолідованого звіту про рух грошових
коштів
Призначення, зміст і структура
консолідованого звіту про рух грошових
коштів (ф № 3-к, № 3-кн).
Інформаційні джерела для складання
консолідованого звіту про рух грошових
коштів. Методика і послідовність
формування показників консолідованого
звіту про рух грошових коштів від
операційної,
інвестиційної
та
фінансової
діяльності
групи
підприємств за прямим методом (ф
№3-к).
Особливості
складання
консолідованого звіту про рух грошових
коштів за непрямим методом (ф № 3кн).
Тема 8. Методика складання
консолідованого звіту про власний
капітал

Лекція,
практичне
заняття.
Самостійна
робота

9, 10, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 30, 32.

6

Два тижні

Лекція,
практичне
заняття.
Самостійна
Призначення, зміст і структура робота
консолідованого звіту про власний
капітал, Ф № 4-к. Інформаційні
джерела для складання звіту про
власний капітал, Ф № 4-к. Коригування
залишків власного капіталу на початок
року. Методика відображення змін
зареєстрованого
капіталу
у
консолідованому звіті про про власний
капітал, Ф № 4-к. Методика
відображення змін неоплаченного та
вилученого капіталу у консолідованому
звіті про про власний капітал, Ф № 4-к.
Тема
9
Аналіз
показників Лекція,
консолідованої фінансової звітності у практичне
системі управління груп
заняття.
Аналіз показників консолідованої Самостійна
фінансової звітності у інформаційній робота
системі управління групи підприємств.
Інформаційна
база
аналізу
консолідованої фінансової звітності
групи підприємств. Методи та
методичні
прийоми
аналізу
консолідованої фінансової звітності.
Аналіз
ефективності
фінансових
інвестицій
материнського
підприємства. Аналіз консолідованої
фінансової
звітності
групи
підприємств:
аналіз
фінансової
стійкості, аналіз фінансового стану,
аналіз
рентабельності,
аналіз
ефективності
діяльності
корпоративної групи

13, 14, 15, 16, 17, 18,
23, 25.

6

Два тижні

13, 14, 15, 17, 23

6

Два тижні
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