
 ПРОГРАМА ПРАКТИКУМУ 
 

«Новий порядок складання фінансової звітності на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ» 
 

27 лютого 2020 року  
 

09.00 - 
09.30  

30 хв.  Реєстрація учасників  

09.30 – 
11.30 

2 год.  Використання програмного забезпечення для складання та 
подання фінансової звітності до СФЗ   
 програмне забезпечення для складання фінансової звітності в 

форматі iXBRL 
 програмне забезпечення для валідації фінансової звітності 
 програмне забезпечення для підписання фінансової звітності 
 портал СФЗ для подання фінансової звітності 

Ігор Андрусик, 
старший проектний менеджер  

проектного офісу з підтримки реформи фінансового сектору  
11.30 – 
11.45 

15 хв. Перерва на каву 

11.45 –  
12.45 

1 год.  Використання програмного забезпечення для складання та 
подання фінансової звітності до СФЗ  (продовження) 

Ігор Андрусик, 
старший проектний менеджер  

проектного офісу з підтримки реформи фінансового сектору  
12.45 - 
13.45 

1 год. Перерва на обід 

13.45 –  
15.15 

1 год. 
30 хв.  

Особливості складання фінансової звітності в форматі iXBRL  
 нормативно-правова база та ідентифікація суб’єктів звітування 
 таксономія UA XBRL МСФЗ та її розширення 
 особливості української таксономії: унікальні лейбли та додаткові 

звіти 
 огляд фінансових звітів та приміток Таксономії UA XBRL МСФЗ, 

особливості їх заповнення  
Ольга Савкова,  

заступник директора Департаменту систематизації та аналізу 
фінзвітності учасників ринку капіталу,  

та пруденційного нагляду НКЦПФР 
15.15 – 
15.45 

30 хв.  Технічна підтримка АРІФРУ при поданні фінансової звітності.  
Ігор Доброван,  

Директор АРІФРУ 
15.45 - 
16.00 

15 хв. Перерва на каву 

16.00 –  
16.30  

30 хв.  Програмне забезпечення при поданні фінансової звітності.  
Доповідач уточнюється 

16.30 - 
17.00 

30 хв.   Автоматизація складання фінансової звітності у форматі  iXBRL_ 
Case Ware Ukraine 

Дмитро Ткаченко,  
Директор Case Ware Ukraine 

17.00 –  
18.00  

1 год.  Особливості складання фінансової звітності у банківських 
установах на основі розширення Таксономії для банків. 
Використання iXBRL tool - UA IFRS Banking Taxonomy для 
підготовки фінансової звітності банків в форматі iXBRL. 

Людмила Крикун,  
Керівник проектів та програм  

Департаменту бухгалтерського обліку  
Національного банку України 

*У програмі можливі незначні зміни!  


