
Академія PwC

Цільова аудиторія
Спеціалісти-практики в області 
міжнародного та українського обліку, 
внутрішні аудитори та контролери, 
представники інвестиційних 
департаментів, спеціалісти з 
впровадження програмного 
забезпечення.

Мета тренінга
Отримати фундаментальні знання з 
Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та практичні 
навички їх застосування, що дозволить 
учаснику тренінга взятися за самостійну 
підготовку фінансової звітності 
відповідно до П(с)БО у найкоротший 
термін.

Практичні аспекти
Методологічні питання, що розглядаються 
на семінарі, закріплюються на практичних 
прикладах.

Сертифікати
По закінченні учасникам тренінга 
видається Сертифікат про проходження 
навчально-консультаційного тренінга.

Тривалість

8 академічних годин (1 день)

У відкритому форматі навчання 
проводиться з 09.30 до 17.00.

Проведення тренінга у 
корпоративному форматі
У корпоративному форматі тренінг може 
бути організовано спеціально для Вашої 
компанії та включати аналіз ситуацій, що 
відповідатимуть її інтересам.

Бухгалтерський 
облік та фінансова 
звітність відповідно 
до українських 
стандартів П(с)БО
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Основні теми тренінга

№ Тема 

1 
Вступ: основи бухгалтерського обліку.

Законодавча база України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності

2 
Бухгалтерський облік необоротних активів та зменшення корисності активів відповідно до 
П(с)БО

3 Бухгалтерський облік оборотних активів відповідно до П(с)БО

4 Бухгалтерський облік зобов'язань відповідно до П(с)БО

5 Доходи та витрати відповідно до П(с)БО

6 Дебіторська заборгованість та фінансові інструменти відповідно до П(с)БО

7 
Облік змін валютних курсів та впливу гіперінфляції на фінансову звітність відповідно до 
П(с)БО

8 

Галузеві положення (стандарти) бухгалтерського обліку:

• Біологічні активи;

• Інвестиційна нерухомість;

• Витрати на розвідку запасів корисних копалин

9 Бухгалтерський облік об'єднання підприємств та консолідація відповідно до П(с)БО

10 Бухгалтерський облік податку на прибуток відповідно до П(с)БО

11 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку про розкриття інформації по операціях із 
пов'язаними сторонами та сегментну звітність
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