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Виникнення і розвиток консолідованої фінансової 
звітності 

 
В умовах глобалізації економіки саме консолідована фінансова звітність покликана забезпечити 

потреби користувачів у фінансовій інформації про діяльність групи компаній як єдиного суб’єкта 
господарювання. Стаття присвячена дослідженню виникнення і розвитку консолідованої фінансової звітності 
підприємств. Розкрито історичні передумови виникнення консолідованої фінансової звітності та чинники, що 
сприяли її поширенню. Висвітлено підходи до складання консолідованої фінансової звітності в різних країнах. 
Виявлено, що одним із основних питань при формуванні консолідованої групи є визначення ступеня контролю, у 
зв’язку з чим досліджено вплив контролю на метод консолідації звітності підприємства. Визначено фактори, 
що сприяли розвитку консолідованої фінансової звітності. Як вважає автор, наявність великого приватного 
бізнесу, розвиненого фінансового ринку та різноманітних інформаційних потреб розширює коло користувачів 
консолідованої фінансової звітності підприємства, що обумовлює необхідність удосконалення організаційно-
методичних засад підготовки такої звітності. 

Ключові слова: консолідована фінансова звітність, консолідація, генезис, холдингові компанії, 
корпорація. 
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Возникновение и развитие консолидированной 
финансовой отчетности 

 
В условиях глобализации экономики именно консолидированная финансовая отчетность призвана 

обеспечить потребности пользователей в финансовой информации о деятельности группы компаний как 
единого предприятия. Статья посвящена исследованию возникновения и развития консолидированной 
финансовой отчетности предприятий. Раскрыто исторические предпосылки возникновения 
консолидированной финансовой отчетности и факторы, способствовавшие ее распространению. Освещены 
подходы к составлению консолидированной финансовой отчетности в разных странах. Выявлено, что одним 
из основных вопросов при формировании консолидированной группы является определение степени контроля, в 
связи с чем, исследовано влияние контроля на метод консолидации отчетности предприятия. Определены 
факторы, способствовавшие развитию консолидированной финансовой отчетности. Как считает автор, 
наличие крупного частного бизнеса, развитого финансового рынка и различных информационных 
потребностей расширяет круг пользователей консолидированной финансовой отчетности предприятия, что 
обуславливает необходимость совершенствования организационно-методических основ подготовки такой 
отчетности. 

Ключевые слова: консолидированная финансовая отчетность, консолидация, генезис, холдинговые 
компании, корпорация. 
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In the context of economy globalization it is the mission of consolidated financial statements to meet demands 

of users for financial information about activities of a company group as one company. The article is devoted to study 
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of genesis and development of consolidated financial statements of companies. Historical prerequisites of genesis of 
consolidated financial statements are shown as well as factors which conduced to their spreading. The approaches are 
elucidated to preparation of consolidated financial statements in various countries. It is found out that one of the main 
issues in forming of consolidated group is determination of control rate. In this connection influence of control is 
studied on consolidation method of company statements. The factors are identified which conduced to development of 
consolidated financial statements. To author’s opinion, availability of big private business, developed financial market 
and different information demands broadens the range of users of company consolidated financial statements, which 
determines the need to improve organizational and methodological grounds for preparation of such statements. 

Keywords: consolidated financial statements, consolidation, genesis, holding companies, corporation. 
 
Постановка проблеми. Сучасну світову 

економіку важко уявити без процесів по злиттю і 
поглинанню, реорганізації та оптимізації структури 
холдингів. Посилення процесів глобалізації 
економіки вимагає підвищення корисності 
інформації, що надається корпоративними 
структурами для отримання достовірної картини 
відносно даних фінансової звітності. В таких умовах 
саме консолідована фінансова звітність покликана 
забезпечити потреби користувачів у фінансовій 
інформації про діяльність групи компаній як єдиного 
суб’єкта господарювання. На наш погляд, для 
успішного запровадження такого інституту як 
консолідована фінансова звітність підприємств у 
вітчизняну практику, перш за все необхідно 
розглянути виникнення та розвиток консолідованої 
фінансової звітності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні питання консолідованої фінансової 
звітності в різний час досліджували такі вчені-
економісти: З. Алієв [1], Л. Бурлакова [3], О. Волкова 
[4], О. Герасименко [5], С. Голов [6], 
А. Грибановський [7], Є. Землянська [9], Т. Козлова 
[11], А. Кононенко [12], В. Костюченко [13], 
М. Лучко [14], В. Мандрющенко [15], О. Олійник 
[16], В. Оніщенко [17], Г. Петухов [18], Н. Пирець 
[19], В. Плотнікова [20], С. Свірко [21], І. Семчук 
[22], Я. Соколов [23], Г. Ткачук [24], О. Царенко [25], 
Л. Якубовська [26], М. Яцко [27] та інші науковці. Не 
применшуючи вагомості їхніх наукових напрацювань 
зауважимо, що питання генезису консолідованої 
фінансової звітності не знайшли достатнього 
опрацювання. Це зумовлює необхідність поглиблення 
досліджень в даному напрямі. 

Метою статті є аналіз процесу виникнення та 
розвитку консолідованої фінансової звітності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перша консолідована фінансова звітність була 
складена в кінці ХIХ століття в США. Каталізатором 
для її складання послужила промислова революція, 
підсумком якої став розвиток корпоративних 
структур і, як наслідок, вдосконалення обліку та 
звітності. З появою першого холдингу в Америці в 
1832 році почали зростати потреби у відповідній 
обліковій інформації, а в 1866 році компанією «Cotton 
Oil Trust» була сформована консолідована звітність. 
Найбільша американська корпорація General 

Electric складає консолідовану фінансову звітність, 
починаючи з 1894 року. Перший Звіт про прибутки і 

збитки містив інформацію по всіх компаніях групи і 
починався цифрами про виручку. Така практика 
застосовується в компанії й досі [7]. 
Інша впливова корпорація «United States Steel 

Company», організована в 1901 році, 12 березня 1903 
року опублікувала свою першу консолідовану 
фінансову звітність (станом на 31 грудня 1902 р.). До 
неї додавалося позитивний висновок аудиторської 
компанії Price Waterhouse & Co (сьогодні – 
PriceWaterhouseCoopers), про те, що «звітність була 
перевірена й знайдена коректною» [7]. Тоді ж журнал 
«Американський учений» назвав таку звітність 
«найповнішою та ґрунтовної звітністю, що коли-
небудь випускалася великими американськими 
компаніями» [7]. Лоуез Дікінсон (Lowes Dickinson) – 
старший партнер компанії Price Waterhouse & Co, 
переконав раду директорів, що звітність повинна 
складатися консолідовано по всіх компаніях, які 
входять в групу. До такого висновку його привели 
роздуми, що для такого гіганта звітність не може 
складатися тільки за даними материнської компанії, а 
вимагає принципово нового підходу, оскільки її 
дочірні структури були найбільшими металургійними 
компаніями США. Так виникла ідея консолідації, яку 
він розробив разом з головним бухгалтером цієї 
компанії В. Філбертом, використовуючи концепцію 
економічної єдності взаємодіючих компаній [10]. 
Широке поширення консолідована фінансова 

звітність отримала в США на початку XX сторіччя, 
основними чинниками якого були: 

– бурхливий розвиток холдингового бізнесу; 
– відсутність бар’єрів і нормативних приписів 

щодо застосування нових методів обліку та складання 
звітності; 

– схвалення консолідації найбільшими фондовими 
біржами. 
В Європі процес розвитку консолідованої 

фінансової звітності відставав. Створення нових 
холдингових структур відбувалося повільно, 
причинами цього були пильна увагу держави та 
значне число юридичних бар’єрів. Особливістю 
європейського бізнесу були картельні угоди, які 
представляли собою угоду про співпрацю незалежних 
підприємців, що мають спільні економічні інтереси, з 
метою впливу на відносини виробництва та збуту 
шляхом обмеження або усунення вільної конкуренції. 
Таким чином, великі компанії воліли домовлятися зі 
своїми конкурентами, а не збільшуватися в розмірах і 
набувати монопольний контроль над ринком. Тому 
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ідея консолідації набула поширення в європейських 
країнах набагато пізніше. 
Свій внесок у виправлення цієї ситуації внесла 

Великобританія після Першої світової війни. Одними 
з перших, що підготували консолідовану фінансову 
звітність, були фахівці компанії Nobel Industries Ltd у 
1922 році [9]. У 1923 році вийшла книга, присвячена 
питанням складання консолідованої фінансової 
звітності, автором якої був Гільберт Гарнзей (Gilbert 
Garnsey). У 1939 році Лондонська фондова біржа 
схвалила ідею консолідації та ввела її як одне з 
обов’язкових вимог до звітності зареєстрованих на 
біржі компаній. У Великобританії на законодавчому 
рівні складання консолідованої фінансової звітності 
було остаточно закріплене у 1947 році. 
У Голландії холдинговий бізнес отримав широке 

поширення в 20-х роках XX століття. Перша згадка 
про консолідовану фінансову звітність фірми Mueller 
& Со датується 1926 роком [3]. 
У Німеччині практика консолідації з’явилася 

тільки в 30-х рр. XX століття. Консолідація стала 
обов’язковою облікової процедурою в середині 60-х 
років, і вона значно відрізнялася від англо-
американської практики. Ці відмінності були усунені 
в 1983 році у зв’язку із прийняттям Директиви ЄС 
№ 7 [33]. У 1990 році обов’язкова консолідація була 
поширена на зарубіжні філії та дочірні компанії. 
В інших європейських країнах спроби складання 

консолідованої фінансової звітності також 
відносяться до 1980-х років. Визнання консолідованої 
фінансової звітності в міжнародній практиці багатьох 
країн пов’язане з прийняттям Директиви ЄС № 7 [33], 
що визначає консолідовану звітність як таку, яка 
призначена для відображення фінансового стану та 
фінансових результатів групи взаємозалежних 
компаній. 
У Франції складання консолідованої фінансової 

звітності для компаній, цінні папери яких 
котируються на біржі, стало обов’язковим з 1985 
року. До 1967 року у Франції не більше 24 компаній 
складали консолідовану фінансову звітність, і цей 
процес носив епізодичний характер [7]. Французька 
компанія Compagnie Frances des Petroles в звітності за 
1968 рік навела дані по консолідації за 1965, 1966 та 
1967 роки. Слід зазначити, що перші європейські 
холдингові компанії з’явилися саме у Франції на 
початку 1920-х років. Але в цей час в країні ще не 
склалася загальна практика нової бухгалтерської 
процедури консолідації, і кожна компанія 
організовувала та здійснювала її так, як вважала за 
потрібне. У 1976 році з 292 компаній, що 
опублікували консолідовану фінансову звітність, 46 
складали тільки консолідований баланс. 
В Японії тільки в 1977 році Міністерством 

фінансів було прийнято «Положення про 
консолідовану бухгалтерську звітність». Принципи 
консолідації були схожі з англо-американською 
моделлю, а складати консолідовану фінансову 

звітність японські компанії стали в другій половині 
80-х років. 
Отже, практика складання консолідованої 

фінансової звітності в різних країнах розрізняється за 
такими ознаками: 

– цілі складання консолідованої фінансової 
звітності; 

– ступінь поширення консолідованої фінансової 
звітності; 

– розуміння консолідованої групи та її складу; 
– учасники; 
– метод консолідації та інші. 
Згідно з Директивою ЄС № 7 [33], яка дала 

поштовх до визнання консолідованої фінансової 
звітності в багатьох країнах і внесла зміни в 
нормативне регулювання обліку, виділяються як 
вертикальні, так і горизонтальні групи, або 
консорціуми. При цьому визначальним фактором 
групи є наявність взаємного контролю, який може 
бути представлений у формах «де юре» і «де факто». 
Контроль «де юре» виникає в наступних випадках: 

– володіння більшістю акцій компанії; 
– наявності права призначати або знімати 

більшість членів ради директорів або загальних 
керівництва; 

– наявності права контролю в силу меморандуму 
або установчого договору, а також у випадку 
договору про спільний контроль. 
Контроль «де факто» виникає з інших факторів 

(родинні зв’язки, взаємні домовленості, спільність 
економічних рішень тощо). 
Відносно обов’язковості консолідації існує дві 

особливості: субконсолідація, коли компанія є 
афілійованою особою по відношенню до іншої 
компанії; малі групи, коли сама компанія та її дочки 
на консолідованій основі перевищують не більше 
одного критерію за річним обсягом обороту, суми 
балансу і середньої чисельності персоналу [23, 
с. 610]. 
Згідно з Директивою ЄС № 7 країни-учасниці ЄС 

мають право вимагати формування консолідованої 
фінансової звітності в тому випадку, коли одна з 
компаній є підлеглою іншій, присутній домінуючий 
вплив і об’єднане керівництво. При цьому, 
формування консолідованої фінансової звітності не 
обов’язково, якщо материнська компанія «не є 
зареєстрованою на фондовій біржі та водночас є 
повністю залежною структурою від компанії з іншої 
країни – члена ЄС. Цей же виняток може 
застосовуватися і в тому випадку, якщо частка участі 
дочірніх компаній не перевищує 10 %, за умови, що 
вони висловляться за такий виняток » [18, с. 59]. 
Отже, одним з основних питань при формуванні 

консолідованої групи є визначення ступеня 
контролю. 
Так, у Німеччині консолідована фінансова 

звітність складається, якщо материнська компанія: 
– контролює підлеглі організації, володіючи більш 

ніж 20 % їх акцій; 
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– здійснює контроль над підлеглими 
організаціями, володіючи більшістю голосуючих 
прав, призначає (звільняє) їх раду директорів [23, 
с. 612]. 
В Іспанії під контролем розуміється володіння 

материнською організацією: 
– більше 20 % акцій в дочірніх компаніях; 
– 30 % акцій, які котируються на біржі [23, с. 611]. 
Основним показником контролю є частка 

материнської компанії у власному капіталі дочірньої 
компанії, що чинить вплив на вибір методу 
консолідації. Тобто, якщо материнська компанія 

володіє в дочірній більш ніж половиною акцій, то 
відповідно до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована 
фінансова звітність» [31], має місце повний контроль 
і методом консолідації є повна консолідація. 
Бувають виняткові випадки, коли таке володіння 

не передбачає контролю, наприклад, частки участі в 
компаніях призначені для продажу і обліковуються 
відповідно до МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, 
призначені для продажу, та припинена діяльність» 
[30]. Взаємозв’язок ступеня контролю та методу 
консолідації приведений в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Вплив контролю на метод консолідації звітності 

№ 
з/п Ступінь контролю Тип підприємства Метод консолідації 

1 > 50 % Дочірнє підприємство Повна консолідація  
(МСФЗ 10 «Консолідація звітності» [31]) 

2 20 – 50 % Асоційоване 
підприємство 

Частка участі 
(МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» [28]) 

3 Рівноправний 
контроль Спільне підприємство Частка участі 

(МСФЗ 11 «Спільна діяльність» [32]) 

4 < 20 % Інші інвестиції Інші інвестиції (МСБО 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» [29]) 

Джерело: розроблено автором на основі [28, 29, 31, 32]. 

 
Структурна перебудова економіки та 

широкомасштабна приватизація державних 
підприємств сприяли створенню холдингів в Україні. 
До середини 90-х років цей процес прийняв 
масштабний характер і йшов за двома основними 
напрямками: 

– одна частина холдингів створювалася шляхом 
перетворення великих підприємств з виділенням з їх 
складу підрозділів як юридично самостійних осіб; 

– інша частина формувалася шляхом об’єднання 
пакетів акцій юридично самостійних осіб до 
статутного капіталу холдингу. 
Відзначимо, що ключовими особливостями, 

завдяки яким відбувався розвиток консолідованої 
фінансової звітності, є: 

– поява і розвиток приватних корпорацій; 
– добре розвинений фінансовий ринок; 
– розширення кола і потреб користувачів 

звітності. 
Крім розширення сфери дії великих компаній 

важливим фактором розвитку консолідованої 
фінансової звітності є джерело фінансування бізнесу. 
Історія виникнення консолідованої фінансової 
звітності свідчить, що, незважаючи на те, що в 
Німеччині був добре розвинений великий приватний 
бізнес, розвиток консолідованої фінансової звітності 
не був таким стрімким, як в США та Англії. 

Основною причиною було фінансування бізнесу 
шляхом банківського кредитування, яке можливе за 
наявності активів у компанії, які є забезпеченням 
повернення кредиту. Таким чином, вид фінансування 
бізнесу відіграв важливу роль у розвитку 
бухгалтерського обліку та процесу консолідації 
бухгалтерської звітності. 
Ще одна причина розвитку консолідованої 

фінансової звітності – це розширення кола і потреб 
користувачів звітності, до яких відносяться власники, 
інвестори та кредитори (у т.ч. фізичні особи, банки, 
державні органи). Звітність повинна забезпечувати 
достовірність, повноту та надання зрозумілої 
інформації реальним і потенційним інвесторам та 
кредиторам для прийняття ними рішень. Залежно від 
користувачів звітності міняється її обсяг, форма, 
повнота розкриття і аналітичність облікових даних. 
Чим вища потреба в отриманні якісної, повної та 
достовірної звітності, тим більш досконалою буде 
ставати система обліку та звітності, в тому числі і 
консолідована фінансова звітність, яка стає 
найважливішим джерелом даних, що відображають 
майнове та фінансове становище підприємства в 
цілому і результатів її діяльності [9]. 
Для того, щоб зрозуміти історію і причини 

виникнення інституту консолідованої фінансової 
звітності, розглянемо генезис її зародження в табл. 2.
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Таблиця 2 
Генезис зародження консолідованої фінансової звітності та вплив великого приватного бізнесу та 

фінансового ринку на її розвиток  

№ 
з/п Країна 

Час зародження 
консолідованої 
фінансової 
звітності 

Період становлення 
практики складання 
консолідованої 

фінансової звітності 

Розповсюдження 
великого 

приватного бізнесу 

Наявність 
розвинутого 
фінансового 
ринку 

1 США Кінець ХІХ ст. 1920-ті р. Високе Так 
2 Великобританія 1920-ті р. 1940-ві р. Високе Так 
3 Голландія 1920-ті р. 1940-ві р. Високе Так 
4 Германія 1930-ті р. 1960-ті р. Високе Ні 
5 Франція 1940-ві р. 1970-ті р. Низьке Ні 
6 Японія 1970-ті р. 1980-ті р. Високе Ні 

Джерело: узагальнено автором на основі [1, с. 10]. 

Висновки. Виникнення в кінці XIX ст. і 
масштабне поширення консолідованої фінансової 
звітності на початку ХХ ст. було зумовлене 
бурхливим розвитком холдингового бізнесу, 
відсутністю бар’єрів і нормативних приписів щодо 
застосування нових методів обліку та складання 
звітності, схваленням консолідації найбільшими 
фондовими біржами. 
Одним із головних критеріїв при формуванні 

консолідованої групи є визначення ступеня 
контролю. Зазвичай основним показником контролю 
є частка материнської компанії у власному капіталі 
дочірньої компанії, що чинить вплив на вибір методу 
консолідації, хоча трапляються виняткові випадки, 
коли таке володіння не передбачає контролю. 
На нашу думку, наявність великого приватного 

бізнесу, розвиненого фінансового ринку та 
різноманітних інформаційних потреб розширює коло 
користувачів консолідованої фінансової звітності 
підприємства, що обумовлює необхідність 
удосконалення організаційно-методичних засад 
підготовки такої звітності. 
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