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ВСТУП 

 

 Консолідація фінансової звітності  –  одна з найскладніших облікових 

процедур. Процедури консолідації звітності застосовують до групи 

підприємств, яка складається з материнського та дочірніх підприємств. 

Тому, вбачається за необхідне узагальнити та вивчити особливості 

спеціальних процедур формування показників консолідованої фінансової 

звітності.  

Предметом  теми є методика консолідації фінансової звітності груп 

компаній, що включають материнські, дочірні, асоційовані та спільно 

контрольовані компанії. 

 

1. Мета освітнього заходу  

 

 Метою освітнього заходу з безперервного професійного навчання 

аудиторів за темою є підвищення професійного рівня аудиторів шляхом 

формування компетенцій щодо здатності комплексного вирішення питань 

консолідації фінансової звітності.   

 

2. Очікувані результати навчання 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати:  

      причини об'єднання компаній; 

      основні положення МСФЗ та МСБО, що регулюють об'єднання 

бізнесу і консолідовану звітність; 

      сутність методу придбання (купівлі); 

      особливості складання звітності групи; 

      правила консолідації Звіту про фінансовий стан; 

      особливості консолідації при придбанні у середині року; 

      правила консолідації Звіту про прибутки і збитки; 

      критерії визнання асоційованої і спільно контрольованої компанії; 

      особливості консолідації звітності спільних підприємств. 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 

      визначати вплив частки володіння на фінансову звітність групи; 

      розраховувати гудвіл; 

      розраховувати та відображати в обліку відкладене відшкодування і 

умовну винагороду; 

      застосовувати методику консолідації дочірньої компанії; 

      здійснювати консолідаційні коригування; 

      виконувати консолідаційні коригування внутрішньогрупових 
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операцій та нереалізованого прибутку; 

      застосовувати порядок розрахунку частки неконтролюючих 

акціонерів; 

  застосовувати методику обліку інвестицій за методом дольової 

участі (участі в капіталі). 

 

3. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 
№ 

з/п 

Тематика програми Обсяг (кількість академічних 

годин*) 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Разом  

1 Визначення бізнесу 0,5 0,5 1,0 

2 Об’єднання підприємств. Поняття контролю 1,0 - 1,0 

3 Метод придбання 1,0 1,0 2,0 

4 Вартість інвестиції 1,0 1,0 2,0 

5 Доля неконтролюючих акціонерів 1,0 1,0 2,0 

6 Ідентифіковані активи і зобов’язання та ґудвіл 1,0 1,0 2,0 

7 Правило «12 місяців» 0,5 - 0,5 

8 Поняття консолідації 0,5 - 0,5 

9 Види взаємовідносин в периметрі 

консолідації. Дочірні, асоційовані та спільні 

підприємства 

 

 

1,0 

 

 

- 

 

 

1,0 

10 Методи консолідації 1,0 3,0 4,0 

11 Основні вимоги до складання консолідованої 

фінансової звітності 

 

- 

 

4,0 

 

4,0 

Разом академічних годин: 8,5 11,5 20,0 

Тривалість  20 годин відповідно до розкладу   

*1 академічна година = 45 хвилин 

 

4. Форми та місце проведення  

безперервного професійного навчання 

 

Безперервне професійне навчання аудиторів проводиться в очному 

(аудиторному) або дистанційному (вебінарному) форматі. 

Навчання в очній формі проводиться в аудиторному форматі за 

адресами: м. Київ, пров. Магнітогорський, буд. 3, м. Київ, вул. Загородня, 15 

або на території замовників (у разі проведення у корпоративному форматі). 

Дистанційна (вебінарна) форма навчання може здійснюватися з 

використанням платформи дистанційного навчання Moodle або через 

вебінарні платформи (MicrosoftTeams, Myownconference, Etutorium, Zoom, 

BIZON 365 та ін.). 
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