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ВСТУП 
 
Перевірка фінансової МСФЗ-звітності в форматі XBRL – це нова сфера аудиторської 

діяльності, яка прийшла до нас із обов’язковим звітуванням за таксономією. В минулому році 
аудитори багато дискутували щодо їх ролі в цьому процесі і шукали кожний свій шлях 
дотримання вимог як українського законодавства, так і міжнародних стандартів аудиту. В 
2022 році більшість провідних аудиторів схиляється до думки, що перевірка фінансової 
МСФЗ-звітності в форматі XBRL – це окрема аудиторська послуга.  

Як показала практика звітування в 2021 році, традиційна МСФЗ-звітність і звітність за 
Таксономією UA МСФЗ XBRL – це не абсолютно ідентичні звітності, і зробити їх такими вкрай 
важко. Тому підтверджена аудиторами традиційна МСФЗ-звітність не завжди відповідає її 
оцифрованому  варіанту. Маємо певні відмінності в частині деталізації (додаткові примітки з 
підкласифікаціями активів, зобов’язань тощо), агрегування (згортання фінансових та 
нефінансових статей), подання та розкриття (особливо в частині нефінансової інформації). 
Таких відмінностей можна перерахувати багато. Що робити аудитору, адже його підпис (КЕП) 
є обов’язковим у складі МСФЗ-звітності за таксономією?  

Підпис аудитора в складі поданої МСФЗ-звітності в форматі XBRL – що він означає? За 
роз’ясненням НКЦПФР застосування КЕП аудитора у файлі ХBRL є підтвердженням факту 
підписання ним саме аудиторського звіту або інформації про аудиторський звіт. Але обачні 
аудитори доповнюють свої аудиторські звіти додатковими поясненнями щодо власної 
відповідальності.  

Не менш гаряча дискусія триває щодо методологічного підґрунтя перевірки МСФЗ-
звітності в форматі XBRL, адже на сьогодні немає єдності думок щодо стандартів аудиту, які 
доцільно використовувати в процесі такої перевірки.  

Отже, питань навколо перевірки МСФЗ-звітності в форматі XBRL достатньо, що 
обумовлює своєчасність і актуальність освітнього заходу. 

 
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 перевірок фінансової МСФЗ-звітності в 
форматі XBRL.  

 
Предметом теми є методика перевірки фінансової МСФЗ-звітності в форматі XBRL. 
 
Основними завданнями, пов’язаними з практичною реалізацією мети теми за 

програмою освітнього заходу з безперервного професійного навчання аудиторів, є: 
• актуалізація знань щодо методики перевірки фінансової МСФЗ-звітності в 

форматі XBRL; 
• виявлення ключових відмінностей між традиційною і електронною МСФЗ-

звітністю за таксономією; 
• удосконалення навичок щодо використання практичних підходів до перевірки 

XBRL-файлу; 
• формування алгоритму дій аудитора у відповідь на виявлені відхилення у поданні 

та розкритті інформації в  МСФЗ-звітності в форматі XBRL. 
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2. Очікувані результати навчання 
 
Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати: 
• якими стандартами аудиту користуватись при перевірці фінансової МСФЗ-звітності 

в форматі XBRL;  
• як вибір стандарту вплине на формат аудиторського звіту;  
• дії аудитора у відповідь на виявлені відхилення у поданні та розкритті інформації в  

МСФЗ-звітності в форматі XBRL; 
• що робити аудитору, якщо інформація в фінансовій звітності не співпадає з даними 

фінансової звітності в форматі iXBRL.  
 
Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 
• виявляти ключові відмінності між традиційною і електронною МСФЗ-звітністю за 

таксономією;  
• підготуватися до перевірки XBRL-файлу;  
• аналізувати положення облікової політики при підготовці фінансової звітності та 

розкритті інформації в Примітках до фінансової звітності за таксономією;  
• застосовувати практичні підходи до перевірки XBRL-файлу; 
• використовувати аналітичні процедури при перевірці фінансової звітності за 

таксономією. 
 

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

 
 

№ 
з/п 

Тематика програми Обсяг (кількість 
академічних годин*) 

1 Якими стандартами аудиту користуватись при перевірці фінансової 
МСФЗ-звітності в форматі XBRL? Як вибір стандарту вплине на 
формат аудиторського звіту? 

0,5 

2 Практика виявлення ключових відмінностей між традиційною і 
електронною МСФЗ-звітністю за таксономією. Наскільки критично 
такі відмінності впливають на достовірність фінансової звітності за 
таксономією? 

0,5 

3 Як аудитору підготуватися до перевірки XBRL-файлу? Аналіз 
аудитором окремих положень облікової політики при підготовці 
фінансової звітності та розкритті інформації в Примітках до 
фінансової звітності за таксономією.   

1 

4 Практичні підходи до перевірки XBRL-файлу. Аналітичні процедури та 
їх використання при перевірці фінансової звітності за таксономією. 

1 

5 Дії аудитора у відповідь на виявлені відхилення у поданні та розкритті 
інформації в  МСФЗ-звітності в форматі XBRL. Що робити аудитору, 
якщо інформація в фінансовій звітності не співпадає з даними 
фінансової звітності в форматі iXBRL? 

1 

Всього академічних годин 4 
Тривалість 4 години 

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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