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ВСТУП 

 

Дисконтування - це визначення вартості грошового потоку шляхом 

приведення вартості всіх виплат до певного моменту часу, є базою для 

розрахунків вартості грошей з урахуванням фактору часу. На даний час 

дисконтування стає невід'ємною частиною обліку і застосовується при 

складанні фінансової звітності за МСФЗ та П(С)БО, викликаючи безліч 

питань у її укладачів. Дисконтування є найважливішим механізмом, що 

дозволяє представляти фінансовий стан та результати діяльності компанії 

достовірно. 

Предметом  теми є проблемні питання застосування дисконтування при 

складанні фінансової звітності за МСФЗ та П(С)БО. 

 

1. Мета освітнього заходу  

 

 Метою освітнього заходу з безперервного професійного навчання 

аудиторів за темою є підвищення професійного рівня аудиторів, набуття 

необхідних поглиблених теоретичних знань та отримання практичних 

навичок з питань застосування дисконтування при складанні фінансової 

звітності за МСФЗ та П(С)БО. 

 

2. Очікувані результати навчання 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати:  

     правила дисконтування за МСФЗ та П(С)БО; 

 основні критерії обрання ставки дисконтування; 

 порядок відображення операцій з дисконтування за МСФЗ та 

П(С)БО в бухгалтерському обліку; 

 вплив дисконтування на формування показників фінансової 

звітності; 

 порядок розрахунку теперішньої та амортизованої вартості активів і 

зобов’язань. 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 

 обирати ставку дисконтування; 

 здійснювати облік операцій з дисконтування; 

 визначати вплив дисконтування на фінансові результати; 

 розраховувати теперішню та амортизовану вартість активів і 

зобов’язань. 
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3. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 
№ 

з/п 

Тематика програми Обсяг 

(кількість 

академічних 

годин*) 

Модуль 1 Дисконтування 1.0: Основи + практикум 2,0 

1.1 Порядок  дисконтування одноразового платежу та серії 

платежів 

 

1.2 Порядок застосування простих і складних відсотків  

1.3 Застосування на практиці формули дисконтування  

1.4 Ануїтет та порядок його застосування  

Модуль 2 Дисконтування 2.0: Ставки + розрахунки  3,0 

2.1 Ставка дисконтування та підходи до її визначення  

2.2 П(С)БО та МСФЗ: про ставки дисконтування  

2.3 Джерела ставок для дисконтування  

2.4 Порядок відображення дисконтування в бухгалтерському 

обліку та звітності 

 

Модуль 3 Дисконтування 3.0: Практика П(С)БО 2,0 

3.1 Визначення заборгованостей, які підлягають дисконтуванню 

за П(С)БО 

 

3.2 Огляд рахунків, які підпадають під дисконтування  

3.3 Випадки, в яких П(С)БО вимагає дисконтування  

3.4 Порядок дисконтування за окремими елементами звітності  

Модуль 4 Дисконтування 4.0: Практика МСФЗ 3,0 

4.1 Суть  дисконтування за МСФЗ  

4.2 Визначення операцій, які потребують дисконтування за 

МСФЗ 

 

4.3 Порядок дисконтування за окремими елементами МСФЗ-

звітності 

 

4.4 Практичні приклади розрахунків по дисконтуванню  

Всього академічних годин 10,0 

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 
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вебінарні платформи (MicrosoftTeams, Myownconference, Etutorium, Zoom, 

BIZON 365 та ін.). 

 

5. Рекомендована література 

 

1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» від 21 грудня 2017 № 2258-VIII // Сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text  

2. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс] 

// Офіційний веб-портал Верховної ради України. — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009.  

3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг Видання 2016–2017 років // Сайт 

Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu 

4. Міжнародні стандарти фінансової звітності / Сайт Міністерства 

фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

5. Пликус І., Ганус І. Дисконтування и справедлива вартість у 

фінансовій звітності за МСФЗ / І. Пликус, І. Ганус. // Конференция: Актуальні 

питання фінансів, економіки, обліку та менеджмент: теория и практика. – 

2017. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/ 

338950480_Diskontuvanna_ta_spravedliva_vartist_u_finansovij_zvitnosti_za_

MSFZ 

6. Харламова О.В. Фінансова звітність за міжнародними 

стандартами: методологія формування та практика імплементації в Україні. 

Монографія / О.В. Харламова . – Х.: Видавництво «Лідер», 2015. – 374 с. 

7. Шепелюк В.А., Юнацький М.О. Дисконтування як фінансовий 

інструмент вартісної оцінки об’єктів обліку: проблеми реалізації в умовах 

МСФЗ / В.А. Шепелюк, М.О. Юнацький // Вчені записки університету 

«КРОК». - №2(54).- 2019. – С.80-84. 

8. Щуровська (Рибалко) Юлія. Дисконтування: фінансовий та 

податковий аспект [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://www.ebskiev.com/uk/diskontuvannya-finansovij-ta-podatkovij-aspekt/ 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009
https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu
https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti
https://www.researchgate.net/publication/
https://www.ebskiev.com/uk/diskontuvannya-finansovij-ta-podatkovij-aspekt/

