
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІАСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА КОНСОЛІДАЦІЇ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

1. Поняття та передумови виникнення консолідованої звітності в сучасному вітчизняному 

економічному просторі. 

2. Поняття зведеної фінансової звітності. 

3. Економічні та правові основи консолідації фінансової звітності. 

4. Принципи підготовки консолідованої звітності. Міжнародні підходи до консолідації 

фінансової звітності.  

5. Загальні питання організації та формування консолідованих звітів.  

 

ТЕМА 2. ОБ’ЄДНÁННЯ ЯК ФОРМА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства. 

2. Економічний зміст об’єднáння підприємств  

3. Види об’єднáння підприємств:  

а) поняття та характеристика злиття (приєднання);  

б) типи злиття компаній;  

в) придбання, як вид об’єднáння підприємств. Аквізиція.  

4. Холдинг як форма об’єднáння підприємств у вітчизняній та зарубіжній практиці  

5. Об’єднання як форма реорганізації підприємств. 

6. Принципи організації обліку групи підприємств. 

7. Звітність групи підприємств. Типи консолідації показників фінансової звітності. 

8. Поняття гудвілу та облік його амортизації. 

 

ТЕМА 3. ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Поняття «дочірнього підприємства» та регулювання його діяльності у нормативно-

правових актах України  

2. Особливості створення дочірнього підприємства  

3. Порядок формування капіталу дочірнього підприємства. Оцінка внесків у дочірнє 

підприємство.  

4. Управління діяльністю дочірнього підприємства. 

 

ТЕМА 4. МЕТОДИ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 

1. Загальна характеристика методів консолідації показників звітності. 

2. Методи консолідації та їх залежність від ступеня пов’язаності сторін. 

3. Консолідація фінансових результатів. 

4. Пропорційна консолідація. 

5. Консолідація за методом участі в капіталі без виокремлення і з виокремленням 

неконтрольованої частки. 

6. Повна консолідація. 

 

ТЕМА 5. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ У КАПІТАЛІ 

1. Оцінка фінансових інвестицій  

2. Облік фінансових інвестицій за методом участі у капіталі. 

3. Порядок відображення інформації про фінансові інвестиції за методом участі у капіталі 

у звітності. 

 

ТЕМА 6. ПРОЦЕДУРИ І МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ 

ЗВІТНОСТІ НА ДАТУ СТВОРЕННЯ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Облікова політика групи підприємств, що об’єднуються. 



2. Формування фінансової звітності окремих учасників групи. Передумови для складання 

об’єднувального балансу та інших форм звітності. 

3. Робоча таблиця для складання консолідованого балансу. 

4. Порядок вилучення з консолідованої звітності внутрішніх інвестицій, внутрішньо-

групових операцій та внутрішньо-групового сальдо, нереалізованих прибутків від 

внутрішньо-групових операцій.  

5. Облік та відображення неконтрольованої частки. 

6. Формування консолідованого балансу та інших форм фінансової звітності. 

 

ТЕМА 7. ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

1. Організація складання консолідованої фінансової звітності  

2. Попередні процедури формування консолідованої фінансової звітності  

3. Підготовчий етап формування консолідованої фінансової звітності  

4. Графік консолідації. 

5. Загальні підходи до організації обліку та формування консолідованих звітів.  

 

ТЕМА 8. СТРУКТУРА ТА ПОБУДОВА ФОРМ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

1. Характеристика основних форм консолідованої звітності за НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності». 

2. Методика консолідації фінансових звітів за НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова 

звітність. 

3. Консолідований баланс (звіт про фінансовий стан).  

4. Консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).  

5. Консолідований звіт про рух грошових коштів.  

6. Іноземна валюта і консолідований звіт про рух грошових коштів. 

7. Консолідований звіт про власний капітал 

8. Особливості консолідації фінансових звітів за МСФЗ. 

 


