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ВСТУП 

 

Нові МСФЗ по фінансових інструментах (МСФЗ 9), виручці (МСФЗ 15) та 

оренді (МСФЗ 16) глобально вплинули на облік і фінансову звітність, бо 

зачіпають сфери, які характерні якщо не для всіх, то точно для більшості 

компаній. В системі МСФЗ тема фінансових інструментів вважається однією 

з найбільш складних. МСФЗ 9 встановлює нову класифікацію фінансових 

інструментів, нові підходи до оцінки і знецінення фінансових 

інструментів. 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. Також, 2019 став першим роком застосування нових правил 

оренди, викликавши труднощі, особливо у орендарів. МСФЗ 16 

“Оренда” приніс багато новацій в облік орендних операцій. Зміна концепції 

обліку і відображення операцій оренди вимагає суттєвих змін їх подання у 

фінансовій МСФЗ-звітності.   

Предметом  теми є актуальні питання практичного застосування 

оновлених стандартів МСФЗ 9, 15, 16. 

 

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 застосування оновлених 

стандартів МСФЗ 9, 15, 16. 

 

2. Очікувані результати навчання 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати:  

     класифікацію фінансових інструментів відповідно до вимог МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти»; 

 поняття бізнес-моделі та SPPI-тесту, рекласифікації фінансових 

інструментів при першому застосуванні МСФЗ 9; 

 порядок застосування моделі очікуваних збитків при знеціненні 

фінансових інструментів; 

 основну концепцію МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»; 

 порядок визнання виручки за МСФЗ 15; 

 порядок формування витрат на укладання та виконання контрактів; 

 ключові аспекти МСФЗ 16 «Оренда» та його основні положення і 

концепції; 

 порядок обліку оренди в орендаря та орендодавця;; 
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 порядок подання у фінансовій звітності активу в формі права 

користування та зобов’язання з оренди; 

 порядок першого застосування та варіанти переходу на МСФЗ 16 

“Оренда”. 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 

 застосувати SPPI-тест для класифікації фінансових інструментів.; 

 застосувати модель очікуваних збитків при знеціненні фінансових 

інструментів за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; 

 здійснювати визнання виручки; 

 формувати витрати на укладання та виконання контрактів; 

 здійснювати первісну оцінку активу в формі права користування та 

зобов’язання з оренди; 

 визначати амортизацію та знецінення активу в формі права 

користування; 

 відображати актив в формі права користування та зобов’язання з 

оренди у фінансовій звітності. 

 

3. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 

№ 

з/п 

Тематика програми Обсяг (кількість 

академічних 

годин*) 

Модуль 1 Огляд МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 2,5 

Модуль 2 Огляд МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з 

клієнтами" 

2,5 

Модуль 3 Огляд МСФЗ 16 «Оренда» 2,5 

Модуль 4 Нові стандарти МСФЗ: 9,15, 16 у питаннях та 

відповідях 

2,5 

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 
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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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