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ВСТУП 

Предметом теми програми освітнього заходу є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), як набір 

документів (стандартів та інтерпретацій), що регламентують правила складання фінансової звітності, 

необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень щодо підприємства. 

Базовий курс по МСФО спрямований на вивчення основ складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ. 

Курс сформує у слухачів комплекс знань і навичок для подальшого застосування МСФЗ в роботі. Його мета, в 

першу чергу - опрацювання розуміння сенсу основних стандартів, відмінностей МСФЗ від Національних  

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, процесу трансформації та консолідації як таких. 

Базовий курс по МСФО підходить для вивчення не тільки тим, хто безпосередньо займається веденням 

бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ, але також і для аудиторів, працівників бухгалтерської, 

економічної і фінансової служб, управлінських фахівців, які будуть користуватися цією звітністю з метою 

проведення аналізу діяльності підприємства для прийняття коректних управлінських рішень. 

 

Метою освітнього заходу з безперервного професійного навчання аудиторів є формування компетенції щодо 

здатності комплексного вирішення питань складання фінансової звітності за МСФЗ. 

 

МЕТА ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ 

Метою освітнього заходу з безперервного професійного навчання аудитора за темою є підвищення 

професійного рівня аудиторів, набуття необхідних теоретичних знань про організацію і методику обліку за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), набуття навичок для перевірки показників 

фінансових звітів. 

Завдання, пов’язані з практичною реалізацією мети: 

 вивчення базових теоретичних підходів до процедур трансформації фінансової звітності; 

 вивчення методики поетапної трансформації фінансових звітів за допомогою робочої таблиці;  

 вивчення концептуальних засад фінансової звітності та основ нормативного регулювання; 

 вивчення стандартів, норм та інших правил і підходів до складання фінансової звітності за МСФЗ; 

 набуття практичних навичок щодо підготовки фінансової звітності для компанії з обмеженою 

відповідальністю: звіт про прибутки і збитки, звіт про фінансовий стан;  

 набуття практичних навичок щодо підготовки фінансової звітності за МСФЗ; 

 набуття практичних навичок щодо підготовки консолідованої фінансової звітності: консолідований звіт 

про фінансовий стан та консолідований звіт про прибутки і збитки. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчивши програму курсу аудитори будуть чітко розуміти: 

 Концептуальні засади принципів і методів МСФЗ. 

 Істотні відмінності національної системи бухгалтерського обліку від положень МСФЗ. 

 Структуру стандартів і основу підготовки фінансової звітності по МСФО, як індивідуальної, так і 

консолідованої. 



 Порядок визнання та відображення у фінансовій звітності елементів фінансової звітності. 

 Основи трансформації. 

 Основи складання консолідованої звітності.  

 

ЗМІСТ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ З БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ) 

№ 

з/п 

Складові програми Обсяг 

(кількість 

академічних 

годин) 

1 Правові засади застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: 

чинне законодавство, практика застосування, основні проблемні аспекти та шляхи їх 

вирішення, перспективи розвитку 

1 

2 Концептуальні засади МСФЗ: мета фінансової звітності, користувачі фінансової 

звітності, елементи фінансової звітності, характеристика фінансової звітності. 

3 

3 МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»: комплект фінансової звітності (звіт про 

фінансовий стан, звіт про прибуток або збиток і інший сукупний дохід, звіт про зміни 

у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів), загальні аспекти, безперервність 

діяльності, періодичність подання. 

2 

4 МСФЗ (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»: вибір і 

застосування облікової політики, зміна облікової політики, розкриття інформації, 

зміни в облікових оцінках та помилки - особливо розкриття. 

2 

5 МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»: визначення, визнання та первісна оцінка, моделі 

подальшої оцінки, амортизація, припинення визнання, розкриття інформації в 

звітності. 

2 

6 МСФЗ (IAS) 2 «Запаси»: визначення, оцінка запасів, методи оцінки собівартості, 

розкриття інформації в звітності. 

2 

7 МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи»: визначення, визнання та первісна оцінка, 

моделі подальшої оцінки, амортизація, припинення визнання, розкриття інформації в 

звітності. 

1 

8 МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність»: класифікація та оцінка, подання та розкриття інформації. 

1 

9 МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів»: сфера застосування та визначення, 

справедлива вартість, цінність використання, майбутні грошові потоки, 

дисконтування, одиниця, що генерує грошові кошти, гудвіл, збитки від знецінення та 

відновлення збитку від знецінення, розкриття інформації в звітності . 

2 

10 МСФЗ (IAS) 23 «Витрати на позики»: сфера застосування та визначення, які витрати 

капіталізуються, початок і припинення капіталізації. 

2 

11 МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»: визначення, критерії (кроки) 

визнання доходу, особливості стандарту. 

4 

12 МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток»: теоретичні аспекти стандарту і практична 

сторона застосування на прикладах. 

3 

13 МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»: теоретичні аспекти стандарту і практична сторона 

застосування на прикладах. 

6 

14 МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»: теоретичні аспекти стандарту і практична 

сторона застосування на прикладах. 

6 

15 МСФЗ (IAS) 10 «Події після звітної дати»: основні положення 2 

16 МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»: основні положення 1 

17 Основи трансформації звітності та складання консолідованої звітності 

МСФЗ (IFRS) 10 Консолідована фінансова звітність 

МСФЗ (IFRS) 3 Об'єднання бізнесу 

8 

 Тривалість відповідно до розкладу 6 днів по 8 годин: 48 

 

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 адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44А, 

офіс 733, або на території замовників у разі проведення у корпоративному форматі. 

 



Дистанційна (вебінарна) форма навчання буде проводитись на вебінарній платформі eTutorium  та Zoom. 
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