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ВСТУП
Міжнародні стандарти фінансової звітності – це дуже динамічна
система стандартів, які постійно удосконалюються. Знання з МСФЗ також
потребують постійного оновлення і актуалізації.
Концепція Міжнародних стандартів фінансової звітності полягає у
формулюванні принципів обліку і відображення облікової інформації у
фінансовій звітності та примітках до неї. Принципи, на відміну від
традиційних правил, інструкцій і рекомендацій, не дають чітких алгоритмів
дій для обліковців та аудиторів. Тому для аудиторів важливо не тільки знати
ці принципи, але й володіти практичними навичками їх застосування з
метою належного формування своєї думки стосовно трактування та
використання МСФЗ компаніями, звітність яких перевіряється і
підтверджується.
Професійна роль і відповідальність аудиторів обумовлює необхідність
глибоких знань з МСФЗ, які завжди повинні підтримуватися в
актуалізованому стані.
1. Мета і завдання освітнього заходу
Метою вивчення теми за програмою освітнього заходу з
безперервного професійного навчання аудиторів є підвищення
професійного рівня сертифікованих аудиторів України шляхом набуття
необхідних поглиблених теоретичних знань щодо вимог до формування
МСФЗ-звітності, а також отримання практичних навичок для застосування їх
при проведенні аудиту фінансової звітності.
Предметом теми є система Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку і фінансової звітності та практика їх застосування.
Основними завданнями, пов’язаними з практичною реалізацією мети
теми за програмою освітнього заходу з безперервного професійного
навчання аудиторів, є:
 актуалізація знань щодо МСФЗ як системи стандартів;
 удосконалення навичок фінансових розрахунків та формування
повного комплекту фінансової звітності за МСФЗ;
 визначення «проблемних зон» при підготовці річного звіту до
проведення аудиту;
 систематизація професійних суджень і оцінок при складанні
фінансової звітності за МСФЗ;
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2. Очікувані результати навчання
Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з
безперервного професійного навчання повинні знати:
 діючі МСБО і МСФЗ в актуальній редакції;
 формат та повний комплект фінансової звітності за МСФЗ
 «проблемні зони» при підготовці річного звіту до проведення аудиту;
 сфери застосування суджень, оцінок і припущень при підготовці
МСФЗ-звітності;
 різницю між аудиторським та обліковим підходом до встановлення
суттєвості;
 методики здійснення фінансових розрахунків, які вимагаються
МСФЗ при складанні фінансової звітності;
Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з
безперервного професійного навчання повинні вміти:
 готувати повний комплект фінансової звітності за МСФЗ;
 застосовувати доречні аудиторські процедури при аудиті
«проблемних зон»;
 виявляти ситуації, які потребують встановлення облікової суттєвості;
 здійснювати фінансові розрахунки, які вимагаються МСФЗ при
складанні фінансової звітності.
3. Зміст (тематичний план освітнього заходу
з безперервного професійного навчання)
№
з/п

Тематика програми

1
2
3

Формат та основи складання МСФЗ-звітності
Події після звітної дати
Коригування у фінансовій звітності. «Практично
неможливо»: застосування і підтвердження

Обсяг (кількість академічних
годин*)
Лекції
Практичні Разом
заняття
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
2,0
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
1,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
2,0
5,5
4,5
10,0
10 годин відповідно до
розкладу

4
Відступи від МСБО і МСФЗ
5
Вимоги до річної інвентаризації
6
Перегляд облікових оцінок
7
Діяльність, що припиняється
8
Акценти аудиту МСФЗ-звітності
Всього академічних годин
Тривалість
*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 (шляхом
проведення лекційних і практичних занять).
Місце проведення навчання в очній формі: м. Киїів, вул.
Малопідвальна, 10.
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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