
Порівняння П(С)БО України 
з МСФЗ і трансформація 

фінансової звітності

Програма курсу

Під час 8-годинного тренінгу буде розглянуто такі 
питання:
• Порівняння національних стандартів 
бухгалтерського обліку – П(с)БО та МСФЗ;
•Короткий огляд діючих МСБО та МСФЗ;
•Нова облікова політика згідно МСФЗ;
•Поняття трансформації фінансової звітності: 
перехід на МСФЗ як окремий проект;
•Вимоги до фінансової звітності, підготовленої 
згідно з МСФЗ;
•Особливості підготовки першого пакету звітності за 
МСФЗ;
• Примітки до фінансової звітності: обов'язкові 
розкриття у Примітках до фінансової звітності;
•Техніка трансформації;
• Вирішення практичного завдання з трансформації 
за допомогою MS Excel

Мета тренінгу

Отримання знань у сфері підготовки фінансової 
звітності згідно П(с)БО України та МСФЗ: подібності 
та відмінності двох систем стандартів.  Отримання 
навичок трансформації фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ на практичному прикладі.

Тривалість
8 академічних годин
У відкритому форматі навчання триває з 930 до 1700

Практичний аспект

Більша частина тренінгу присвячена аналізу 
різниць між діючих П(с)БО та МСФЗ для 
використання цієї інформації в процесі 
трансформації фінансової звітності. 
В частині практичного  застосування отриманих 
знань учасникам тренінга пропонується зробити 
трансформацію фінансової звітності, складеної 
відповідно до П(с)БО, у фінансову звітність згідно 
з МСФЗ на прикладі, наближеному до реальної 
української компанії. 
Вирішення практичного завдання з 
трансформації відбувається за допомогою MS 
Excel на персональному комп'ютері.

Методика відділу корпоративного
навчання базується на таких
принципах:

• Створення атмосфери зацікавленості на
заняттях, залучення учасників до дискусії
• Використання нашого досвіду роботи зі
звітністю українських компаній
• Використання спеціально розроблених
навчальних матеріалів і практичних завдань

Сертифікати

По завершенні тренінгу «Порівняння П(С)БО 
України з МСФЗ і трансформація фінансової 
звітності» учасникам видається Сертифікат про 
проходження навчально-консультаційного 
тренінгу. CPD units: 8

Наші контакти
Наш офіс розташований в центральній частині Києва. Ми пропонуємо нашим клієнтам навчання 
в комфортабельних і повністю оснащених офісних приміщеннях.

Ірина Блінова - керівник Академії PwC в Україні

• вул. Жилянська, 75, 10 поверх , Київ, Україна, 01032 | Тел.: 0 44 354 04 04| Факс: 0 44354 0790
education.ukraine@ua.pwc.com  |   www.pwc.com/ua

Академія PwC

© 2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсуoтерхаусКуперс». Всі права захищені.
У цьому документі під «PwC» і «PricewaterhouseCoopers» розуміється Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсуoтерхаусКуперс», яке є 
учасником глобальної мережі фірм PricewaterhouseCoopers International Limited, кожен з учасників якої є самостійною юридичною особою.

Цільова аудиторія
Семінар розраховано на бухгалтерів, практиків
міжнародного та українського обліку, які мають
базові теоретичні знання щодо підготовки
фінансової звітності, а також базові знання в галузі
МСФЗ.


