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ВСТУП 

 

Прийняття нового стандарту з визнання, оцінки, подання та розкриття 

інформації у фінансовій звітності виручки компаній стало однією із 

найглобальніших подій в сфері МСФЗ за останні роки. Довготриваючий 

проект Ради з МСФЗ щодо виручки реалізувався через нову філософію 

старих ідей. Незважаючи на те, що різні галузі неоднаково відчують вплив 

нового стандарту на виручку, все ж таки його покриття є всеохоплюючим, 

оскільки кожна компанія має виручку і саме з цього показника починається 

справжня МСФЗ-звітність.  

Предметом  теми є актуальні питання практичного застосування МСФЗ 

15 “Виручка по контрактам з клієнтами”. 

 

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 практичного застосування 

положень МСФЗ 15. 

 

2. Очікувані результати навчання 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати:  

     пріоритетність окремих стандартів перед МСФЗ 15; 

 ключові принципи визнання виручки; 

 порядок визнання виручки; 

 склад витрат на укладання та виконання контрактів та порядок 

відображення їх в обліку; 

 порядок подання контрактів у фінансовій звітності; 

 особливі випадки визнання виручки за МСФЗ 15; 

 порядок першого застосування  МСФЗ 15. 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 

 здійснювати ідентифікацію договорів за контрактами з клієнтами; 

 здійснювати ідентифікацію зобов'язань до виконання; 

 проводити визнання виручки за контрактами з клієнтами; 

 визначати та відображати в обліку витрати на укладання та 

виконання контрактів; 

 оцінювати повноту надання інформації про виручку у фінансовій 

звітності; 

 відображати в обліку результати першого застосування МСФЗ 15 
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“Виручка за контрактами з клієнтами” . 

 

3. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 

 
№ 

з/п 

Тематика програми Обсяг (кількість 

академічних 

годин*) 

1 Основна концепція МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з 

клієнтами» 

1,0 

2 Єдина п'ятиступінчаста модель визнання виручки 1,5 

3 Витрати на укладання та виконання контрактів 1,5 

4 Подання контрактів у фінансовій звітності 1,5 

5 Особливі випадки визнання виручки за МСФЗ 15 1,5 

6 Перше застосування МСФЗ 15 та зміни в інших стандартах 1,0 

7 Практика застосування МСФЗ 15 2,0 

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 

вебінарні платформи (MicrosoftTeams, Myownconference, Etutorium, Zoom, 

BIZON 365 та ін.). 
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