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ВСТУП 
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Консолідація фінансової 

звітності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
магістра спеціальності «Облік і оподаткування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність теоретичних та 
практичних аспектів формування обліково-звітної інформації різних форм  
об’єднання бізнесу на основі вимог та принципів нормативних документів з 
організації та методики обліку, МСФЗ, НП(С)БО, аналізу показників  
фінансових звітів для управління таким економічним суб’єктом. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Консолідація фінансової 
звітності» є складовою частиною циклу дисциплін вільного вибору для 
підготовки студентів за спеціальністю облік і оподаткування. Вивчення курсу 
передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів, 
зокрема, з дисциплін: «Організація бухгалтерського обліку», «Звітність 
підприємств», «Фінансовий облік», «Фінансовий аналіз», «Податковий облік і 
звітність».  

Курс заплановано в ключі цілеспрямованої роботи над вивченням 
спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та під час практичних 
занять, самостійної роботи над виконанням поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України.  

Анотація 
 
Облікове забезпечення об’єднаного бізнесу розглядається як невід’ємний 

складник оперативного та стратегічного управління, важлива передумова 
професійної підготовки бухгалтерів, аудиторів, інших  працівників економічної 
служби суб’єкта об’єднаного бізнесу. 

Програма даного курсу розрахована на студентів, які раніше вивчали 
фінансовий облік та фінансову звітність, передбачає комплексне навчання 
організації ведення обліку та підготовки фінансової звітності для об’єднаного 
бізнесу відповідно до цільових запитів менеджерів різних рівнів.  

Курс «Консолідація фінансової звітності» носить міждисциплінарний 
характер, передбачає  використання сучасних технологій навчання, 
застосування практичних ділових ігор з урахуванням вимог щодо 
збалансованості господарської діяльності. 

Ключові слова: підприємство, бухгалтер, професійна діяльність, 
збалансована господарська діяльність, обліково-аналітичне забезпечення, 
консолідовані фінансові результати, консолідована фінансова звітність, 
інтегрована система бухгалтерського обліку, якість системи менеджменту, 
сучасні технології.  

 
Аbstract 

 
Accounting support is considered as an integral part of operational and strategic 

management of the combined business, an important prerequisite for the professional 
training of accountants, auditors, and other employees of the economic service of the 
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united business. 
The program of this course is intended for students who have previously studied 

financial accounting and financial reporting, provides a comprehensive training in the 
organization of accounting and preparation of financial statements  for consolidated 
financial results in accordance with the target requests of managers of different 
levels. 

The course «Consolidation of financial statements» is multidisciplinary, 
involves the use of modern technology training, the application of practical business 
games, taking into account the requirements for sustainable business activity. 

Keywords: enterprise, accountant, auditor, professional activity, sustainable 
business activity, accounting and analytical support, consolidated financial results, 
consolidated financial statements, integrated accounting system, quality of 
management system, modern technologies. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 4,5 

07 «Управління і 
адміністрування» За вибором 

 071 «Облік і 
оподаткування» 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й 
Індивідуальне науково-дослідне 
завдання -  

Семестр  

Загальна кількість годин –  135 
10-й 12-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 

 аудиторних –10,2 
 самостійної роботи студента –

19,8 

Рівень вищої 
освіти -  

магістерський 

24 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 4 год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

89 год. 129 год. 
Індивідуальні завдання:  

год. 
Форма контролю:  

залік залік 
 Примітка   
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи      
становить (%): 

для денної форми навчання – 34% до 66%. 
для заочної форми навчання – 4% до 96%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни: підготовка до виконання професійних обов’язків з 

проведення консолідації фінансової звітності в умовах сучасних економічних 
трансформацій  . 

Завдання дисципліни: ознайомитись з вимогами національних та 
міжнародних облікових положень бухгалтерського обліку щодо консолідованої 
фінансової звітності; розуміти критерії оцінки та умов визнання показників в 
розрізі статей балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної 
звітності; опанувати методику складання консолідованої фінансової звітності 
вітчизняних суб’єктів господарської діяльності. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після 
вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати  принципи та практичні підходи формування та використання 
даних консолідованої звітності  для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень по вертикалі управління об’єднаним бізнесом  на основі результативних 
підходів щодо комплексного використання ресурсів; 

вміти: 
-          аналізувати фінансові та нефінансові показники  консолідованих 

залишків ресурсів, зобов’язань та власного капіталу для формування 
релевантної інформації щодо оцінки ресурсно-комунікаційної інтеграції 
в цілях прийняття ефективних оперативних та стратегічних 
управлінських рішень, спрямованих на розвиток об’єднаного бізнесу; 

- розробляти внутрішньо фірмові положення (стандарти)  
інтегрованого управління, форми управлінської та іншої  внутрішньої 
звітності суб’єктів об’єднаного бізнесу  з урахуванням  їх 
індивідуальних організаційно-економічних особливостей;  

- володіти методичними та організаційними прийомами вибору 
методики підготовки консолідованої звітності, розкриття обліково-
аналітичної інформації для потреб управління підприємницькою 
діяльністю на принципах раціонального ресурсного об’єднання; 

-  визначати інформаційні потреби користувачів обліково-
аналітичної інформації в управлінні формами об’єднаного бізнесу, 
надавати управлінському персоналу об’єктивну, повну інформацію 
цільового спрямування як інформаційну основу  ефективної системи 
менеджменту організаційних форм об’єднаної фінансово-господарської 
діяльності в сучасних умовах формування ринкових відносин. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1. 
Змістовний модуль 1. Концептуальні основи консолідованої 

фінансової звітності та організаційно-правове регулювання процедур 
консолідації 

 
Тема 1. Історичні аспекти об’єднання бізнесу та концептуальні основи його 

обліку  
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Історичні аспекти  розвитку об’єднання б і знесу :  види інтеграц і ї  
б і знесу ,  стимулюючі фактори, що лежать в основі горизонтальної інтеграції 
Організаційно-економічний зміст  об’єднання підприємств. Організаційні форми 
об’єднання підприємств, типи об’єднань. Облік основних операцій та процедур 
об’єднання бізнесу з позиції економічної ї х  сутності.   

 
  Тема 2. Вітчизняне нормативно-правове регулювання консолідації 

звітності .  
Загальна еволюція вітчизняної нормативної бази з питань консолідації  

фінансової звітності. Основні  положення НП(С)БО 2 «Консолідована 
фінансова звітність». Концептуальна основа Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 19  "Об'єднання підприємств".   

 
Тема 3.  Міжнародна практика  консолідації фінансової звітності.   
Економіко-правові засади консолідації фінансових звітів: міжнародна 

практика Форми консолідованої звітності та їх зміст. Визначення материнських 
підприємств, на які поширюється вимога складання консолідованих звітів. 
Участь в консолідації дочірнього підприємства. 

 
Тема 4. Вимоги та загальні принципи складання консолідованої 

фінансової звітності вітчизняних суб’єктів бізнесу. 
Загальні принципи складання консолідованої фінансової звітності в умовах 

сучасних економічних трансформацій. Практика консолідації та її  ключові 
принципи.  Вимоги до складання консолідованої фінансової звітності з 
урахуванням збереження об’єктивності щодо оцінки ресурсного потенціалу 
об’єднаного бізнесу. Ступінь прямого та непрямого контролю материнської 
компанії. 

 
Тема 5.  Особливості обліку внутрішньогрупових операцій.  
Загальні вимоги до коригування результатів внутрішньогрупових операцій. 

Усунення подвійного впливу на статті активів, зобов’язань, доходів та витрат. 
Визначення прибутків (збитків) при продажу активу, що підлягає 
амортизації. Внутрішньогрупові дивіденди: облік та коригування впливу. 

 
Тема 6. Облік частки меншості . 
Визначення частки меншості. Методика обліку частки меншості, підходи 

щодо її оцінювання. Вплив внутрішньогрупових операцій на визначення частки 
меншості. 

 
Тема 7. Основні коригування при складанні консолідованої фінансової 

звітності: вітчизняна практика . 
Нормативна основа процедур коригування впливу внутрішньогрупових 

операцій вітчизняних суб’єктів великого та середнього бізнесу. Усунення 
подвійного впливу на статті активів, зобов’язань, фінансового результату. 
Визначення прибутків (збитків) при продажу активу, що підлягає 
амортизації. 
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Змістовний модуль 2. Вітчизняна та міжнародна методики оцінювання 

вартості об’єднаного суб’єкта, їх практичне застосування  
 
Тема 8. Економічна сутність та концептуальні основи функціонування групи в 

процесі консолідації фінансової звітності. 
Порівняння консолідованих звітів різних групп. Майбутні наміри та 

майбутні витрати, пов’язані з реорганізацією та об’єднанням підприємств. 
Методи переведення фінансових звітів дочірніх підприємств, складених в 
іноземній валюті. 

 
Тема 9.Оцінювання вартості групи традиційними моделями.  
Розрахунок коефіцієнта прибутковості. Дисконтування грошових потоків. 

Розрахунок вартості капіталу. Складання постатейного прогнозу проформ 
фінансових звітів. Оцінка створеної економічної доданої вартості (економічного 
прибутку). Методи коригування статей консолідованої звітності. 

 
Тема 10. Методичні та організаційні особливості зведеної та 

консолідованої фінансової звітності . 
Зведена та консолідована фінансова звітність: призначення та сфера 

застосування. Консолідація фінансової звітності при об’єднанні компаній (за 
вітчизняною нормативно-правовою базою). Міжнародна та вітчизняна 
практики обліку та проведення консолідації за методами  придбання та\або  
злиття (об’єднання інтересів). 

 
Тема 11. Практичні підходи застосування процедур консолідації 

фінансової звітності . 
Етапи складання консолідованої фінансової  звітності: процедури 

виокремлення та обліку. Практичне застосування інструментів консолідації: 
документування, організаційне забезпечення. 

 
Тема 12.  Консолідація фінансових звітів в іноземній валюті . 
Концептуальні основи обліку операцій в іноземній валюті. Визначення 

функціональної валюти. Типи валют, їх застосування. Переведення показників 
звітності у валюту подання. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усьо
го  

у тому числі 

л п лаб
. 

інд. с. р. л п лаб
. 

інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
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Змістовний модуль 1. Концептуальні основи консолідованої звітності та організаційно-
правове регулювання процедур консолідації 

Тема 1. Історичні аспекти 
об’єднання бізнесу та 
концептуальні основи 
його обліку 

11 2 - - - 9 11 - - - - 11 

Тема 2. Вітчизняне 
нормативно-правове 
регулювання 
консолідації звітності 

11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Тема 3.  Міжнародна 
практика  консолідації 
фінансової звітності   

11 2 2 - - 7 11 1 1 - - 9 

Тема 4. Вимоги та 
загальні принципи 
складання 
консолідованої 
фінансової звітності 
вітчизняних суб’єктів 
бізнесу 

11 2 2 - - 7 11 1 1 - - 9 

  Тема 5.  Особливості 
обліку 
внутрішньогрупових 
операцій 

11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Тема 6. Облік частки 
меншості 

11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Тема 7. Основні 
коригування при 
складанні 
консолідованої 
фінансової звітності: 
вітчизняна практика 

11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Разом за змістовим 
модулем 1 

77 14 12 - - 51 77 2 2 - - 73 

Змістовний модуль 2. Вітчизняна та міжнародна методики оцінювання вартості 
об’єднаного суб’єкта,  їх практичні застосування 

Тема 8. Економічна 
сутність та концептуальні 
основи функціонування 
групи в процесі 
консолідації фінансової 
звітності 

11 2 2 - - 7 11   - - 11 

Тема 9. Оцінювання 
вартості групи 
традиційними моделями 

11 2 2 - - 7 11  1 - - 10 

Тема 10. Методичні та 
організаційні 
особливості зведеної та 
консолідованої 
фінансової звітності 

11 2 2 - - 7 11  1 - - 10 

Тема 11. Практичні 
підходи застосування 
процедур консолідації 

11 2 2 - - 7 11   - - 11 
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фінансової звітності 
Тема 12.  Консолідація 
фінансових звітів в 
іноземній валюті 

14 2 2 - - 10 11   - - 11 

Разом за змістовим 
модулем 2 

58 10 10 - - 38 58  2 - - 56 

Усього годин  135 24 22 - - 89 135 2 4 - - 129 

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 135 24 22 - - 89 135 2 4 -- - 129 
 

5. Теми практичних занять 
 

№ 
з\п 

Назва тем Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання  
1 2 3 4 

1 Тема 1. Історичні аспекти об’єднання бізнесу та концептуальні 
основи його обліку 

- - 

2 Тема 2. Вітчизняне нормативно-правове регулювання 
консолідації звітності 

2 - 

3 Тема 3.  Міжнародна практика  консолідації фінансової звітності   2 1 
4 Тема 4. Вимоги та загальні принципи складання 

консолідованої фінансової звітності вітчизняних суб’єктів 
бізнесу 

2 1 

5   Тема5.  Особливості обліку внутрішньогрупових операцій 2 - 
6 Тема 6. Облік частки меншості 2 - 
7 Тема 7. Основні коригування при складанні консолідованої 

фінансової звітності: вітчизняна практика 
2 - 

8 Тема 8. Економічна сутність та концептуальні основи 
функціонування групи в процесі консолідації фінансової звітності 

2 - 

9 Тема 9. Оцінювання вартості групи традиційними моделями 2 1 
10 Тема 10. Методичні та організаційні особливості зведеної та 

консолідованої фінансової звітності 
2 1 

11 Тема 11. Практичні підходи застосування процедур 
консолідації фінансової звітності 

2 - 

12 Тема 12.  Консолідація фінансових звітів в іноземній валюті 2 - 
Разом 22 4 

 
6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год/1 год. занять. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях. 
                                                                                

6.1. Завдання для самостійної роботи 
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№ 
з\п 

Назва тем Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання  
1 2 3 4 

1 Тема 1. Історичні аспекти об’єднання бізнесу та концептуальні основи 
його обліку 

9 11 

2 Тема 2. Вітчизняне нормативно-правове регулювання 
консолідації звітності 

7 11 

3 Тема 3.  Міжнародна практика  консолідації фінансової звітності   7 9 
4 Тема 4. Вимоги та загальні принципи складання консолідованої 

фінансової звітності вітчизняних суб’єктів бізнесу 
7 9 

5   Тема5.  Особливості обліку внутрішньогрупових операцій 7 11 
6 Тема 6. Облік частки меншості 7 11 
7 Тема 7. Основні коригування при складанні консолідованої 

фінансової звітності: вітчизняна практика 
7 11 

8 Тема 8. Економічна сутність та концептуальні основи функціонування 
групи в процесі консолідації фінансової звітності 

7 11 

9 Тема 9. Оцінювання вартості групи традиційними моделями 7 10 
10 Тема 10. Методичні та організаційні особливості зведеної та 

консолідованої фінансової звітності 
7 10 

11 Тема 11. Практичні підходи застосування процедур 
консолідації фінансової звітності 

7 11 

12 Тема 12.  Консолідація фінансових звітів в іноземній валюті 10 11 

Разом 89 129 

 
6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 

 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Консолідація 

фінансової звітності» є складання письмового звіту за темами, вказаними у п. 
6.1.  

Загальний обсяг звіту визначається в розрахунку 0,25 стор. на 1 год.  
самостійної роботи. Звіт є складовою частиною розрахункової роботи. Звіт 
оформлюється н стандартному папері формату  А4 з одного боку. Поля: верхнє, 
нижнє та ліве - 20 мм, праве – 10 мм. Звіт може бути рукописним або 
друкованим і виконується українською мовою. Обсяг звіту – до 20 стор. 

 Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 
обумовлені студентом і викладачем, узгоджені з графіком навчального процесу. 
  

7. Методи навчання 

  Викладання лекційного курсу здійснюється із застосуванням: 
мультимедійного супроводу окремих презентаційних питань курсу; 
обговоренням ситуаційних завдань (проблемних питань методики та організації 
підготовки форм звітності підсистем господарського обліку, обґрунтування 
причинно-наслідкових зв’язків в динаміці показників, формулювання 
варіативних рішень щодо поліпшення фінансової діяльності суб’єкта); 
проведення перевірки та взаємоузгодження показників консолідованої 
фінансової. При проведенні практичних занять передбачається застосування 
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ілюстраційних  матеріалів, розв’язання практичних ситуацій, дискусійне 
обговорення проблемних питань, тестовий контроль. 

                                  
8. Методи контролю 

 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину (розрахункові 
задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 
- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 
- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і 

перевірки виконаних практичних завдань; 
-  підготовка та презентація реферату, міні лекції; 
- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях; 
- участь в конкурсах, олімпіадах. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте, містить окремі не 

суттєві недоліки ( висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте, містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 
                                                                     

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1- 50б. Змістовий модуль 2 – 50б. 
Т1- 
7б. 

Т2-
7б. 

Т3-
7б. 

Т4-
7б. 

Т5-
7б. 

Т6-
7б. 

Т7-
8б. 

Т8-
10б. 

Т9-
10б. 

Т10-
10б. 

Т11- 
10б. 

Т12-
10б. 

 
 

100             
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    
 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 
64-73 

задовільно  
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

 
1. Методичні вказівки для виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Звітність підприємств» для студентів напряму підготовки 
8.03050901 «Облік і аудит» / О.В.Зінкевич – Рівне, НУВГП, 2013. 

2. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення навчальної дисципліни 
«Звітність підприємств» для студентів напряму підготовки 8.03050901 
«Облік і аудит» / С.О. Левицька, О.В.Зінкевич – Рівне, НУВГП, 2013. 

  

11. Рекомендована література 
 

Базова література: 
1. Аудит: Практич. пособие /А.Кузьминский, Н.Кужельный, Е.Петрик, 

В.Савченко и др.; Под ред. А.Кузьминского. – К.: Учетинформ, 2006. – 283 с. 
2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: вид-во 

КДТЕУ, 2008. – 692 с. 
3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-

практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-
клуб», 2009. – 830 с. 

4. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова 
звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 
2013. – 880с. 

5. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. 
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Фінансовий облік : Підручник. –К.: Лібра, 2009. – 975 с. 
6. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського 

обліку та аудиту: Навч. посібник. – К.: Знання – Прес, 2013. – 349 с. 
7. Костюченко В.М. Консолідація фінансової звітності підприємств, 

об’єднаних шляхом злиття // Вісник Львів. комерц. академії. Серія 
Економічна. Вип. 16. – Львів, Львів. комерц. академія, 2014. – С. 282–286. 

8. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність при поетапному 
об’єднанні бізнесу// Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №6. – С. 12–16. 

9. Костюченко В.М. Консолідовані фінансові звіти: порядок складання за 
МСФЗ і П(с)БО// Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №6. – С. 34–41. 

10. НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»: наказ Міністерства 
фінансів України від 27.06.2013  за № 628. Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2013 р.за № 1223/23755. 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання 
підприємств": наказ Міністерства фінансів України від 07.07.99  за N 163  
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 р. за N 499/3792.  
12.Міжнародні стандарти фінансової звітності 2008, – ГК.: ПП Вид-во 
«Фенікс», – 125 с. 

13. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 
2012 року: Пер. з англ. О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. 
Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков. – К.: ТОВ «/АМЦ АУ» СТАТУС», 
2004. – 1028 с. 

Допоміжна література 
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 :"Консолідована 

фінансова звітність" : наказ Міністерства фінансів України від 30.07.99  N 176 
(з чинними змінами та доповненнями). 

    2. Про холдингові компанії в Україні :Закон України від 15.03.06 
№3528-ІV (з чинними змінами та доповненнями). 

3. Про господарські товариства : Закон України від 19.09.91 №1576-ХІІ  (з 
чинними змінами та доповненнями). 

4. Про промислово-фінансові групи в Україні : Закон України від 
21.11.1995 №437/95-ВР (з чинними змінами та доповненнями). 

5.Костюченко В.М. Консолідація фінансової звітності підприємств, 
об’єднаних шляхом злиття // Вісник Львів. комерц. академії. Серія 
Економічна. Вип. 16. – Львів, Львів. комерц. академія, 2004. – С. 282–286. 

6. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність при поетапному 
об’єднанні бізнесу// Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №6. – С. 12–16. 

7.Трансформація фінансової звітності українських підприємств у 
фінансову звітність за МСБО: методичні рекомендації. / За ред. С.Ф. Голова. – 
Вінниця: Консоль, 2003. – 361 с. 

 

Електронний репозиторій НУВГП  

1. Левицька, С. О. and Свірко, С. В. and Осадча, О. О. (2013) Облік і 
звітність в оподаткуванні. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-240-
51 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2158/ 
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12. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

7. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова /  [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

8. Цифровий репозиторій  Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

9. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


