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Загальний опис дисципліни
Характерною рисою професії  бухгалтера і  аудитора  є  прийняття  відповідальності

перед  громадськістю.  Інвестори,  кредитори  та  інші  представники  ділової  спільноти
використовують  для  прийняття  рішень  дані  обліку  і  звітності,  спираючись  на
компетентність  їх  виконавців.  Майбутні  фахівці  повинні  бути  ознайомлені  з
міжнародними  правилами  етики  та  їх  роллю  у  підтримці  престижності  професії,
можливими загрозами, а найголовніше шляхами мінімізації професійних ризиків.

Мета  дисципліни –  оволодіння  студентами  теоретичними  знаннями  та  набуття
практичних  навичок  використання  міжнародних  норм  та  принципів  поведінки
професійних бухгалтерів, визнання відповідальності перед громадськістю.

Завдання  вивчення  дисципліни.  вивчення  фундаментальних  принципів  етики
професійного бухгалтера і аудитора, правил їх застосування згідно Кодексу професійної
етики;  ознайомлення з напрямами підвищення кваліфікації  бухгалтерів;  дати розуміння
про  перелік  посад,  які  можуть  займати  випускники  за  спеціальністю  «Облік  і
оподаткування»,  їх  завдання,  функціональні  обов'язки,  професійні  знання  та
кваліфікаційні вимоги до таких працівників; розкрити та пояснити місце і основні функції
бухгалтера  і  аудитора  в  суспільстві;  роз’яснити  та  аргументувати  основні  вимоги  до
сучасних  професійних  бухгалтерів  і  аудиторів;  сформувати  уявлення  щодо  прав,
організації  праці  і  відповідальності  сучасних  професійних  бухгалтерів;  розкрити  та
пояснити основні вимоги до професійної етики бухгалтерів і аудиторів.

Компетентності:
ЗК02 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК05. Цінування  та  повага  різноманітності  та мультикультурності
ЗК06 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК07 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
СК09  Здатність  застосовувати  етичні  принципи  під  час  виконання  професійних

обов’язків 
СК10  Демонструвати  розуміння  вимог  щодо  професійної  діяльності,  зумовлених

необхідністю  забезпечення  сталого  розвитку  України,  її  зміцнення  як  демократичної,
соціальної, правової держави

Програмні результати навчання
ПР05.  Володіти  методичним  інструментарієм  обліку,  аналізу,  контролю,  аудиту  та

оподаткування господарської діяльності підприємств.
ПР16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування

ділових паперів і спілкування у професійній діяльності
ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та

відповідальність у роботі, дотримуватися етичних  принципів, поважати індивідуальне та
культурне різноманіття

ПР16  Виконувати  професійні  функції  з  урахуванням  вимог  соціальної
відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом



Зміст за темами:
1. Професійна етика: сутність, виникнення та призначення
2. Професійні об'єднання бухгалтерів і аудиторів - джерело етичних норм
3. Професійна характеристика сучасного бухгалтера і аудитора
4. Концептуальний підхід у дотриманні професійної етики
5. Етика для професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів)
6. Етика для штатних професійних бухгалтерів
7. Вимоги  до  професійної  етики  працівників  Державної  аудиторської  служби

України та Державної фіскальної служби України
8. Етичні конфлікти та їх розв’язок


