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ВСТУП 

 

Якщо Статут підприємства – це його конституція, то Облікова політика – 

це конституція бухгалтерії. Облікова політика – це основний, внутрішній, 

регламентуючий життя всього бухгалтерського обліку підприємства 

документ. 

За часів домінування податкового обліку цьому документу не 

приділялося достатньо уваги, бо його наявність, якість і повнота не 

створювали реальних ризиків для підприємств. Події, що відбулися за 

останні 5 років в сфері бухгалтерського обліку привели до відновлення його 

ролі за рахунок орієнтації оподаткування на бухгалтерський фінансовий 

результат. Саме це актуалізує питання формування Облікової політики. 

Предметом  теми є актуальні питання формування облікової політики за 

МСФЗ та П(С)БО. 

 

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 формування облікової політики 

підприємств за МСФЗ та П(С)БО. 

 

2. Очікувані результати навчання 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати:  

     основні вимоги до формування облікових політик за МСФЗ та 

П(С)БО; 

 порядок застосування методу аналогії при формуванні облікових 

політик; 

 визначення основних елементів облікових політик для всіх об’єктів 

обліку за МСФЗ та П(С)БО; 

 порядок розкриття інформації про зміни облікових політик; 

 алгоритм застосування нової політики у зв’язку з впровадженням 

нових МСФЗ; 

 порядок формування та зміст додатків до облікової політики за 

МСФЗ та П(С)БО; 

 зміст типових помилок облікових політик та порядок їх виправлення. 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 

 застосовувати основні принципи та вимоги щодо формування 

облікових політик за МСФЗ та П(С)БО; 

 визначати правильність та повноту відображення елементів 
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облікових політик для всіх об’єктів обліку за МСФЗ та П(С)БО ; 

 визначати зміст та обґрунтованість формування додатків до 

облікових політик; 

 оцінювати повноту розкриття інформації про зміни облікових 

політик; 

 виявляти помилки у формуванні облікових політик та надавати 

рекомендації щодо їх виправлення. 

 

3. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 
№ 

з/п 

Тематика програми Обсяг (кількість 

академічних 

годин*) 

1 Методичні засади формування облікової політики 

(альтернативні, безальтернативні та самостійні облікові 

рішення та їх місце в обліковій політиці) 

 

1,0 

2 Вимоги П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах» щодо облікової політики та її змін 

 

0,5 

3 Вимоги МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках 

та помилки» 

 

0,5 

4 Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства 1,0 

5 Детальний аналіз елементів облікової політики з урахуванням 

вимог П(С)БО і МСФЗ (приклади, коментарі, рекомендації) 

 

2,0 

6 Зміни облікової політики: можливі варіанти та порядок їх 

обліку, відображення у фінансовій звітності (приклад) 

 

2,0 

7 Типові помилки при складанні облікових політик 1,0 

8 Облікові політики і облікові оцінки: складні випадки і як 

розрізняти 

1,0 

9 Податковий «шлейф» облікових політик  1,0 

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 

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, 
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BIZON 365 та ін.). 
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