
Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО ЗАХОДУ З 

БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ АУДИТОРІВ 

за темою: 

 

«Сучасні тренди МСФЗ-звітності» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2020



Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів» 

 

 2

 

  Укладач: Харламова Олена Вікторівна, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія 

сертифікації бухгалтерів і аудиторів”,  генеральний директор 

Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з 

питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за 

МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської 

громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, 

експерт з МСФЗ, доктор економічних наук, доцент, AССА DipIFR, 

ICFM  DipIFRS,   ICFM DipCA,  ICFM  DipFM, CAP,  ТОР-35-IFRS-

PROFESSIONAL, сертифікований аудитор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 Харламова О.В., 2020 рік  



Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів» 

 

 3

 

ВСТУП 

 

Практичне застосування МСФЗ пов'язане з достатньою кількістю 

проблемних питань, вирішення яких вимагає глибоких теоретичних і 

практичних знань з МСФЗ. Зміна законодавства висуває нові вимоги до 

освіти, навичок і досвіду не тільки співробітників компаній, а й до аудиторів, 

які підтверджують фінансову звітність, складену за МСФЗ, та надають супутні 

послуги в цій сфері. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це дуже динамічна 

система стандартів, які постійно удосконалюються. Знання з МСФЗ також 

потребують постійного оновлення і актуалізації. 

Предметом  теми є актуальні питання практичного застосування 

Концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ, порядок розкриття 

інформації та помилок у примітках до фінансової звітності. 

 

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 застосування Концептуальної 

основи фінансової звітності та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

 

2. Очікувані результати навчання 

 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні знати:  

     склад та основні елементи фінансової звітності; 

 порядок оцінки активів та зобов’язань у фінансовій звітності; 

 порядок подання та розкриття інформації про капітал; 

 види помилок у фінансовій МСФЗ-звітності; 

 порядок розкриття помилок у фінансовій МСФЗ-звітності; 

  моделі приміток до фінансової МСФЗ-звітності; 

 порядок розкриття інформації у примітках до МСФЗ-звітності. 

Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з 

безперервного професійного навчання повинні вміти: 

 розкривати в повному обсязі інформацію в МСФЗ-звітності; 

 визначати коригуючи події у звітності; 

 надавати інформацію про розкриття ризиків та їх наслідки в МСФЗ-

звітності; 

 визначати помилки при переході на МСФЗ-звітність; 

 розкривати помилки в МСФЗ-звітності. 
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3. Зміст (тематичний план освітнього заходу  

з безперервного професійного навчання) 
№ 

з/п 

Тематика програми Обсяг (кількість 

академічних 

годин*) 

Модуль 1 Концептуальна основа фінансової звітності 2,0 

1.1 Статус і призначення концептуальних основ МСФЗ  

1.2 Фінансова звітність і її види  

1.3 Оцінка в МСФЗ-звітності  

1.4 Подання та розкриття інформації  

Модуль 2 Кризові маркери в МСФЗ-звітності 2,0 

2.1 Розкриття оцінок, суджень і припущень  

2.2 Кризові маркери у фінансовій МСФЗ-звітності  

2.3 Розкриття ризиків та наслідків  

2.4 Проміжна фінансова звітність  

Модуль 3 Типові помилки в МСФЗ-звітності 3,5 

3.1 Помилки при переході на МСФЗ  

3.2 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках 

та помилки»: Про помилки у звітності 

 

3.3 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках 

та помилки»: Про розкриття помилок 

 

3.4 МСФЗ про розкриття помилок  

Модуль 4 Примітки до фінансової МСФЗ-звітності: Best practices 2,5 

4.1 Місце приміток у фінансовій МСФЗ-звітності  

4.2 Розкриття у фінансовій МСФЗ-звітності  

4.3 Компоненти приміток до фінансової МСФЗ-звітності  

4.4 Модель приміток до фінансової МСФЗ-звітності  

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, 

BIZON 365 та ін.). 
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