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ВСТУП 

 

Процес трансформації – дуже кропітка та відповідальна справа. 

Трансформація фінансової документації за вимогами міжнародних 

стандартів відбувається на підставі звітності, складеної відповідно до 

національних стандартів. Цей процес можна виконати за допомогою 

коригування елементів класифікації та оцінки об'єктів бухгалтерського 

обліку. Мета трансформації - приведення фінансової звітності до формату 

МСФЗ. В процесі переходу на МСФЗ фахівці стикаються з великою 

кількістю специфічних робочих питань. Саме здатність фахівців вирішувати 

ці питання і є метою проведення навчання за даною тематикою. 

Предметом  теми є актуальні питання трансформації та формування 

МСФЗ -звітності. 

 

1. Мета освітнього заходу  

 

 Метою освітнього заходу з безперервного професійного навчання 

аудиторів за темою є підвищення професійного рівня та набуття 

аудиторами нових професійних компетентностей щодо складання та 

трансформації фінансової звітності за МСФЗ. 

 

2. Очікувані результати навчання 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати: 

     поняття «трансформація звітності» та «трансформаційні 

коригування»; 

 типові відхилення в обліку і фінансовій звітності за МСФЗ; 

 порядок оцінки активів і зобов’язань для цілей МСФЗ-звітності; 

 основні правила трансформаційних коригувань; 

 які є виключення з ретроспективного застосування МСФЗ при 

трансформації; 

 які є типові помилки при переході на МСФЗ. 

Аудитори після опанування теми програми безперервного 

професійного навчання повинні вміти: 

 розробляти план заходів з переходу на складання фінансової 

звітності за МСФЗ; 

 розробляти дорожню карту переходу на МСФЗ-звітність; 

 проводити оцінку активів і зобов’язань для цілей МСФЗ; 

 формувати облікову політику та положення про ведення обліку для 

цілей складання МСФЗ-звітності; 

 проводити основні трансформаційні коригування. 
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3. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 

 
№ 

з/п 

Тематика програми Обсяг 

(кількість 

академічних 

годин*) 

Модуль 1 Підготовка до складання фінансової МСФЗ-звітності: 

дорожня карта переходу 

4 

1.1 План заходів з переходу на складання фінансової 

звітності за МСФЗ 

 

1.2 Розробка дорожньої карти переходу на МСФЗ-звітність  

1.3 Облікова політика та Положення про проведення обліку 

для цілей складання МСФЗ-звітності 

 

1.4 Примітки до фінансової МСФЗ-звітності  

Модуль 2 Трансформація фінансової звітності в МСФЗ-формат: 

ключові коригування 

4 

2.1 Поняття трансформації фінансової звітності  

2.2 Виключення з ретроспективного застосування МСФЗ при 

трансформації 

 

2.3 Ключові трансформаційні коригування  

2.4 Типові помилки при переході на МСФЗ  

Модуль 3 Акценти формування фінансової МСФЗ-звітності 2 

3.1 Визначення безперервності діяльності  

3.2 Формування елементів фінансової МСФЗ-звітності  

3.3 Події після звітної дати: вплив на формування показників 

звітності 

 

3.4 Розкриття інформації у фінансовій звітності  

Всього академічних годин 10 

Тривалість  10 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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