
Дисципліна Консолідований звіт корпорацій 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ґрунтовні знання та ефективність застосування дисципліни 

«Консолідований звіт корпорацій» значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал з таких 

дисциплін, як «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», 

«Облік і оподаткування», «Управлінський облік», «Облік і 

аудит». 

Що буде вивчатися Сутність і види об'єднання підприємств і консолідації звітності 

Методи консолідації фінансових звітів Облік інвестицій в 

дочірніх підприємствах.  Особливості обліку внутрішньо-

групових операцій. Консолідація фінансових звітів в іноземній 

валюті. Аналіз показників консолідованої фінансової звітності. 

Економічні і правові основи консолідації фінансової звітності 

Консолідація фінансових звітів за МСФЗ  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з 

вивчення методів і організації ведення консолідованого обліку, 

формування та аналіз консолідованої звітності з використанням 

форм звітності, міжнародних та національних стандартів, 

вивчення методології обліку та звітності, засвоєння порядку 

організаційного та правового забезпечення бухгалтерського 

обліку, звітності; засвоєння принципів підготовки та надання 

консолідованої фінансової звітності, її складу і процедур 

формування, набуття вмінь використовувати отримані 

теоретичні знання для рішення практичних завдань; формувати 

консолідовану фінансову звітність підприємств. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. 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. 

2. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір 

та пояснювати застосовування нової методики підготовки і 

надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання. 

3. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації. 

4. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

5. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

6. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з 

метою їх оптимізації. 

7. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля 

вирішення комунікативних завдань державною та іноземними 

мовами.  



8. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 

підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями. 

Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності).  

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт 

спеціальні: 

СК1. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків. 

СК2. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

СК3. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

СК4. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 

функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів 

державного сектору.  

СК5. Здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий  

контроль 

Залік 

 


