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ВСТУП 
 
Щороку Рада МСФЗ (IASB) оновлює міжнародні стандарти фінансової звітності: 

випускає як нові документи, так і доповнення до чинних стандартів. Часті зміни до МСФЗ – 
це одна з проблем, що виникають у компаній у міру наближення наступного циклу складання 
фінансової звітності. Динамічність змін стандартів відповідає запитам часу та активним 
змінам у бізнес-середовищі, потребам укладачів та користувачів фінансової звітності. Зміни 
в МСФЗ зачіпають не лише бухгалтерський облік та розкриття інформації. Вони можуть 
вимагати відповідної трансформації інформаційних систем та бізнес-процесів компаній. 
Тому дуже важливо якомога раніше визначити кроки, які має зробити організація у відповідь 
на зміни до МСФ, які зміни у МСФЗ відбулися за останній рік, які оновлені стандарти 
набирають чинності у 2022 і 2023 роках і як компаніям та аудиторам врахувати ці зміни в 
практичній діяльності.  

 
1. Мета і завдання освітнього заходу 

 
Метою вивчення теми за програмою освітнього заходу з безперервного професійного 

навчання аудиторів є підвищення професійного рівня аудиторів України шляхом набуття 
необхідних поглиблених теоретичних знань щодо змін українського законодавства в сфері 
формування та оприлюднення МСФЗ-звітності, концептуальної основи МСФЗ-звітності за 
2021 рік, облікових оцінок в МСФЗ-звітності, типових помилок, затвердження річної звітності, 
рекомендацій від світових регуляторів для аудиторів та практичних навичок ідентифікації 
підприємств, які мають звітуватися за МСФЗ, невідкладних заходів для складання МСФЗ-
звітності, актуальних питань МСФЗ-звітності, застосування концепції безперервності 
діяльності, розкриття інформації у зв’язку з пандемією COVID-19, а також змін в МСФЗ, що 
діють з 2021 року та є актуальними в 2022 році.  

 
Предметом теми є методика формування МСФЗ-звітності з урахуванням актуальної 

редакції МСФЗ та внесених змін і поправок, світової пандемії та її наслідків для бізнесу з 
дотриманням вимог і принципів Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності. 

 
Основними завданнями, пов’язаними з практичною реалізацією мети теми за 

програмою освітнього заходу з безперервного професійного навчання аудиторів, є: 
• актуалізація знань щодо підготовки якісної МСФЗ-звітності; 
• опанування нових МСФЗ, змін та поправок до них, які діють у звітному періоді і 

впливають на майбутні періоди; 
• удосконалення навичок застосування МСФЗ щодо складання фінансової 

звітності за таксономією у форматі iXBRL; 
• допомога у формуванні алгоритмів перевірки МСФЗ-звітності. 
 

2. Очікувані результати навчання 
 
Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати: 
• зміни українського законодавства в сфері формування та оприлюднення МСФЗ-

звітності,  
• концептуальні основи МСФЗ-звітності за 2021 рік 
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• порядок застосування облікових оцінок в МСФЗ-звітності 
• типові помилки МСФЗ-звітності 
• процедуру затвердження річної звітності 
• рекомендацій від світових регуляторів для аудиторів в 2022 році.  
 
Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 
• ідентифікувати підприємства, які мають звітуватися за МСФЗ,  
• проводити невідкладні заходи для складання МСФЗ-звітності,  
• застосувати концепцію безперервності діяльності 
• розкривати інформацію у зв’язку з пандемією COVID-19 
• застосовувати зміни в МСФЗ, що діють з 2021 року та є актуальними в 2022 році. 

 
 

3. Зміст (тематичний план освітнього заходу з безперервного професійного 
навчання) 

 
 

№ 
з/п 

Тематика програми Обсяг (кількість 
академічних годин*) 

1 Актуальне українське законодавство для компаній, які 
складають МСФЗ-звітність 

• Хто звітує в Україні за МСФЗ 
• Хто на черзі в МСФЗ-спільноту? 
• МСФЗ для МСП: актуальний статус в Україні 
• МСФЗ-звітність-2021: оновлені склад і строки подання 
• Зміна категорії підприємства і перехід на МСФЗ-
звітність 

• Що буде концептуальною основою МСФЗ-звітності за 
2021 рік? 

1 

2 Невідкладні заходи для складання МСФЗ-звітності  
• Річна інвентаризація для складання МСФЗ-звітності 
• Перегляд облікових оцінок як обов’язкова процедура 
при складанні річної МСФЗ-звітності 

• Моніторинг ознак знецінення активів 
• Створення контрактивних резервів: резерв 
очікуваних кредитних збитків 

• Переоцінка активів і зобов’язань, що обліковуються 
за справедливою вартістю 

• Рекласифікація поточних компонентів довгострокових 
активів і зобов’язань 

• Перерахунок забезпечень 
• Аналіз і перерахунок дисконтованих сум 
• Розрахунок відкладених податків 

1 

3 Облікові оцінки в МСФЗ-звітності 
• Зміни до МСБО 8 щодо облікових оцінок 
• Облікові оцінки: «тиха революція» в МСБО 8, яку ще не 
всі усвідомили 

• Чек-лист – облікові оцінки в МСФЗ-звітності 

1 

4 Актуальні питання МСФЗ-звітності: про що маємо пам’ятати 
• Розподіл доходів і витрат за видами діяльності 

1 
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• Склад іншого сукупного доходу 
• Припинена діяльність та НАПи: обов’язковість 
розкриття 

• Короткий огляд типових помилок МСФЗ-звітності: 
попереджений означає озброєний 

• Виправлення помилок в періоді підготовки МСФЗ-звіту 
• Огляд типових помилок МСФЗ-звітності 
• Примітки до МСФЗ-звітності: про що найчастіше 
мовчать – досвід таксономії 

5 Зміни в МСФЗ: поправки, що діють з 2021 року  
• Реформа базових процентних ставок 
• Альтернативні LIBOR ставки 
• Рекомендації НБУ щодо реформи базових процентних 
ставок 

• Умови застосування поправок щодо заміни базових 
процентних ставок 

• Методика переходу на альтернативні ставки 
• Додаткове розкриття інформації щодо переходу на 
альтернативні ставки 

• Орендні платежі та їх зміни під впливом COVID-19 

1 

6 Зміни в МСФЗ: поправки, що діють з 2022 року 
• Комісійна винагорода, що включається в «10-
відсотковий» тест при визначенні суттєвості 
модифікації фінзобов’язань 

• Доходи, отримані від продажу об’єктів, вироблених під 
час тестування об’єкта основних засобів 

• Витрати для визначення обтяжливості договорів 
• Оцінка та визнання накопиченого ефекту курсових 
різниць дочірніми компаніями, які переходять на 
МСФЗ пізніше МК 

• Ідентифікація зобов’язань і умовних зобов’язань 
компаніями, які застосовують МСФЗ (IFRS) 3 

• Уточнення ілюстративного прикладу 13 до МСФЗ 
(IFRS) 16 

• Склад потоків грошових коштів, пов’язаних з 
оподаткуванням, для розрахунків справедливої 
вартості біологічних активів 

1 

7 Розкриття у фінансовій МСФЗ-звітності-2021 
• Затвердження річної звітності: основні дати. Події 
після звітної дати. 

• Безперервність діяльності: алгоритм визначення, на 
що варто звернути увагу та як розкривати 

• Що розкрити у звітності у зв’язку з пандемією COVID-
19? 

• Чи варто розкривати EBITDAC? 
• Таксономія та МСФЗ-звітність у форматі iXBRL 
• Рекомендації від світових регуляторів для аудиторів 

1 

Всього академічних годин 7 
Тривалість 7 годин 

відповідно до розкладу 

*1 академічна година = 45 хвилин 
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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, 
передбаченими короткостроковими договорами оренди, 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 тощо.). 
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