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ВСТУП 

 

У сучасних умовах оренда набуває все більшої актуальності. 2019 рік 

став першим роком застосування нових правил оренди, викликавши 

труднощі особливо у орендарів. Зміна концепції обліку і відображення 

операцій оренди вимагає суттєвих змін їх подання у фінансовій звітності. За 

цих обставин актуальними для суб'єктів аудиторської діяльності постають 

питання щодо впливу застосування МСФЗ 16 “Оренда” на облік операцій 

оренди та їх подання у МСФЗ-звітності. 

Предметом теми є комплекс теоретичних та практичних питань 

застосування МСФЗ 16 “Оренда”. 

 

1. Мета освітнього заходу  

 

 Метою освітнього заходу з безперервного професійного навчання 

аудиторів за темою є систематизація теоретичних знань та набуття 

аудиторами професійних навичок практичного застосування положень 

МСФЗ 16 “Оренда”. 

 

2. Очікувані результати навчання 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати:  

 основні вимоги МСФЗ 16 як для орендаря, так і  для орендодавця; 

 порядок обліку договорів оренди; 

 порядок визначення строків оренди; 

 порядок розрахунку орендних платежів; 

 особливості відображення першого застосування МСФЗ 16 . 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 

 застосовувати вимоги МСФЗ 16 “Оренда” для формування та обліку 

договорів оренди; 

 використовувати підходи до оцінки вартості прав оренди та 

зобов'язань за ними; 

 розраховувати орендні платежі; 

 розуміти, як визначати строк оренди, якщо він відрізняється від 

договірного; 

 відображати перше застосування МСФЗ 16 . 
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3. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 
№ 

з/п 

Тематика програми Обсяг (кількість 

академічних 

годин*) 

1 Огляд МСФЗ 16 «Оренда» 1,5 

2 Оренда як договір: основні ознаки, вимоги та виключення 0,5 

3 Облікова політика з оренди 0,5 

4 «Вища» математика оренди  0,5 

5 Оцінка прав та зобов’язань оренди 0,5 

6 Модифікація оренди 0,5 

7 Оренда в орендодавця: що змінилось? 0,5 

8 Оренда земельних ділянок 1,0 

9 Валютна компонента, індекси інфляції та інші варіації: як 

рахувати та обліковувати? 

1,0 

10 Подання та розкриття у Примітках інформації про оренду: 

вимоги та практичні приклади. 

0,5 

11 Податкові аспекти операцій з  оренди: податок на прибуток 

та ПДВ 

1,5 

12 Зміни в договорах оренди на прикладах: облік модифікацій 

за МСФЗ 

1,5 

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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