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ВСТУП 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Професійна етика бухгалтера і 

аудитора» розроблена відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни в 

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол 

№ 10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни. Характерною рисою професії бухгалтера і аудитора 

є прийняття відповідальності перед суспільством. 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.  

Міждисциплінарні зв’язки. Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна 

«Професійна етика бухгалтера і аудитора» входить до вибіркових наук циклу професійної 

підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти. Її вивчення базується на знаннях, 

отриманих здобувачами в ході вивчення таких навчальних дисциплін:  «Бухгалтерський 

облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Звітність підприємств», «Аудит», «Облік і 

звітність в оподаткуванні», «Внутрішньогосподарський контроль». 

Мета навчальної дисципліни – набуття магістрантами теоретичних знань і практичних 

навичок з використання міжнародних та вітчизняних норм та принципів поведінки 

професійних бухгалтерів, а також визнання відповідальності перед громадськістю.  

Завдання навчальної дисципліни є формування моральної свідомості етичних вимог та 

ціннісних орієнтирів в галузі професійної поведінки бухгалтерів і аудиторів; розгляд системи 

етичних знань і цінностей кодексів етики професійних бухгалтерів і аудиторів; формування 

знань про специфіку діяльності професійних бухгалтерів і аудиторів, а також моделі 

поведінки, що виникають в конкретних ситуаціях. 

Поставлені завдання навчальної дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» 

досягаються: 

 наданням здобувачам теоретичних знань і розуміння основних етапів становлення і 

розвитку професійної етики бухгалтера і аудитора;  

 набуття навичок професійної етики використання її в практичній діяльності і в 

управлінні;  

 розширення світогляду, формування уявлень про багатогранність багатовекторність 

професійної етики бухгалтера і аудитора;  

 виконанням здобувачами комплексу практичних завдань, що забезпечує набуття 

здобувачами цілісної системи знань і умінь виконувати типові завдання з професійної 

етики бухгалтера і аудитора як при навчанні в університеті так і в практичній діяльності; 

 розробленням методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи з вивчення 

навчальної дисципліни, виконання експрес-контрольних робіт, виконання контрольних 

модульних робіт, виконання вибіркових завдань, що слугує засобом формування у 

здобувачів здібностей до пізнання професійної етики бухгалтера і аудитора, її розвитку та 

майбутнього.  

Предмет вивчення навчальної дисципліни – принципи та нормативно-правові засади 

професійної етики бухгалтерів і аудиторів. 
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Професійна етика: сутність, виникнення та призначення 

Етимологія та сучасне значення етики. 

Етика та економіка: аспекти взаємодії. 

Поняття професійної етики. Специфіка моральних вимог у різних видах трудової і 

професійної діяльності. 

Основні елементи професійної етики.  

Професійна етика бухгалтерів і аудиторів як складова професійної культури. 

Основні поняття: мораль, етика, кодекс, виховання, етична поведінка, моральність, 

принципи, етика бізнесу, професійна етика бухгалтера та аудитора. 

Тема 2. Професійні об'єднання бухгалтерів і аудиторів – джерело етичних норм  
Міжнародні професійні організації бухгалтерів і аудиторів. 

Аудиторська палата України: її діяльність та функції у дотриманні етичних норм. 

Роль ВПГО "Спілка аудиторів України" у пропаганді етики в ділових відносинах. 

Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА) та її роль у відстоюванні інтересів 

представників бухгалтерської та аудиторської професій 

Роль Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (УАСБА) у сприянні 

розвитку професії. 

Сутність та зміст діяльності Федерації професійних бухгалтерів аудиторів України 

(ФПБАУ). 

Роль Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ) у сприянні 

розвитку професії. 

Основні поняття: Аудиторська палата України, ВПГО "Спілка аудиторів України", 

Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів, Українська асоціація сертифікованих 

бухгалтерів та аудиторів, Федерація професійних бухгалтерів аудиторів України, 

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. 

Тема 3. Професійна характеристика сучасного бухгалтера і аудитора 

Професія сучасного бухгалтера. 

Інтелект та психологічні типи особистості бухгалтера. 

Професійні навики та здібності бухгалтера. 

Статус професійного бухгалтера. 

Міжнародні освітні стандарти облікових професій. 

Професійна компетентність та необхідний рівень кваліфікації. 

Конфіденційна інформація і способи її ідентифікації. 

Основні поняття: професійні навики, міжнародні стандарти професійної освіти, 

професійна кваліфікація, конфіденційна інформація, комерційна таємниця, таємна 

інформація. 

Тема 4. Концептуальний підхід у дотриманні професійної етики 
Кодекс етики  професійних бухгалтерів: суть і значення. 

Загальна характеристика фундаментальних принципів професійної етики. 

Загрози порушення фундаментальних принципів професійної етики. 

Заходи обережності при загрозах порушення фундаментальних принципів професійної 

етики. 

Заходи обережності щодо підготовки та поданні інформації.  

Основні поняття: фундаментальні принципи, чесність, об'єктивність, професійна 

компетентність, належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, загроза 

власного інтересу, загроза власної оцінки, загроза захисту, загроза особистих стосунків, 

загроза тиску, етичний конфлікт, конфіденційна інформація, професійні ризики. 
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Змістовий модуль 2 

Тема 5. Етика для професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів) 

Професійна етика аудитора. 

Специфіка діяльності аудиторських організацій в Україні. 

Вимоги до етики аудиторів. 

Незалежність в аудиторській діяльності. 

Відповідальність аудитора за якість перевірки фінансової звітності. 

Особливості реалізації принципів відповідальності, добросовісності, професійної 

компетентності та конфіденційності в аудиторській практиці. 

Професійна компетентність та обов’язки у зв’язку із залученням осіб, які не є 

бухгалтерами.  

Гонорар та комісійна винагорода. 

Діяльність, несумісна з аудиторською практикою 

Платіжні засоби клієнтів. 

Стосунки з іншими бухгалтерами-практиками. 

Реклама та пропонування послуг. 

Етика працівників підрозділу внутрішнього аудиту. 

Основні поняття: аудиторська діяльність, конфлікт інтересів, об'єктивність, 

незалежність. 

Тема 6. Етика для штатних професійних бухгалтерів  

Вимоги до професійної етики штатних бухгалтерів. 

Професійна компетентність та необхідний рівень кваліфікації. 

Конфлікт зобов’язань з дотримання лояльності. 

Підтримка колег. 

Підготовка та подання інформації. 

Основні поняття: загрози та застережні заходи, потенційні конфлікти, підготовка та 

подання інформації, достатня компетентність, фінансові інтереси, заохочення. 

Тема 7. Вимоги до професійної етики працівників Державної аудиторської служби 

України та Державної фіскальної служби України 
Морально-етичні принципи професійної діяльності працівників Державної аудиторської 

служби України та Державної фіскальної служби. 

Правила (норми) етичної поведінки працівників.  

Протидія корупції. 

Основні поняття: довіра, впевненість, повага, сумлінність, незалежність, 

об'єктивність, неупередженість, політичний нейтралітет, конфлікт інтересів, 

професійний розвиток. 

Тема 8. Етичні конфлікти та їх розв’язок 

Характеристика етичних конфліктів. 

Проблеми провокацій та шахрайства у професійній діяльності.   

Психологічні аспекти попередження конфліктних ситуацій. 

Порядок розв’язання етичних конфліктів. 

Порядок звільнення бухгалтера та аудитора з ініціативи керівництва підприємства 

(установи) та за власним бажанням. 

Особливості професійної поведінки. 

Дії публічно практикуючого бухгалтера щодо розв’язання конфлікту інтересів. 

Дії професійного бухгалтера, працюючого на підприємстві (організації) щодо розгляду 

етичних конфліктів. 

Основні поняття: етичні конфлікти, провокації та шахрайства у професійній 

діяльності, конфлікт інтересів, професійна поведінка. 
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2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. Карта навчальної роботи здобувача 

Таблиця 1 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» (вибіркова) 

Очна (денна) форми навчання 

№ заняття Тема заняття Види навчальних занять 

Максимальн

а 

кількість 

балів 

1 2 3 4 

Робота на навчальних заняттях  

Змістовий модуль  № 1 

1 
Тема 1. Професійна етика: сутність, 

виникнення та призначення    
Семінар-розгорнута бесіда 

2 

2 

Тема 2. Професійні об'єднання 

бухгалтерів і аудиторів - джерело 

етичних норм 

Семінар-розгорнута бесіда 2 

3 
Тема 3. Професійна характеристика 

сучасного бухгалтера і аудитора 

Семінар-розгорнута бесіда 2 

4 
Тема 3. Професійна характеристика 

сучасного бухгалтера і аудитора 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

5 
Тема 4. Концептуальний підхід у 

дотриманні професійної етики 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

2 

6 
Контрольна (модульна) робота № 1 Проведення модульного 

контролю № 1 

- 

Змістовий модуль  № 2 

7 
Тема 5. Етика для професійних 

бухгалтерів-практиків (аудиторів) 

Семінар-розгорнута бесіда 2 

8 
Тема 5. Етика для професійних 

бухгалтерів-практиків (аудиторів) 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

9 
Тема 6. Етика для штатних професійних 

бухгалтерів  

Семінар-розгорнута бесіда 2 

10 
Тема 6. Етика для штатних професійних 

бухгалтерів 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

2 

11 

Тема 7. Вимоги до професійної етики 

працівників Державної аудиторської 

служби України та Державної 

фіскальної служби України 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

12 
Тема 8. Етичні конфлікти та їх 

розв’язок 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

2 

13 
Тема 8. Етичні конфлікти та їх 

розв’язок 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

2 

14 
Контрольна (модульна) робота № 2 Проведення модульного 

контролю № 2 

- 

15 
Підсумкова контрольна робота  Проведення підсумкового 

контролю 

- 

Усього  балів за роботу на навчальних заняттях 30 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
Контрольна 

(модульна) 

робота №1 

(Заняття №6) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 1 5 

Контрольна Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 2 5 
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(модульна) 

робота №2 

(Заняття №14) 

Усього  балів за результати виконання контрольної ( модульної)  роботи: 10 

Індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10 

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи: 10 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

До 10 

Підсумкова контрольна робота 50 

Усього балів 100 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Професійна етика бухгалтера і аудитора» охоплює 2 змістових 

модуля. До змістового модуля 1 включаються теми 1-4, до змістового модуля 2, відповідно 

теми 5-8. Згідно навчального плану спеціальності підсумкове оцінювання вивчення 

навчальної дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» передбачається у формі 

заліку. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання 

та набуті уміння й навички, а саме: 

- за роботу на навчальних заняттях; 

-за виконання контрольних (модульних) робіт 

-за виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача). 

Рекомендований розподіл загальної кількості балів за поточну успішність наведено в 

табл. 2.  

Таблиця 2 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Професійна етика бухгалтера і аудитора» 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів 

Очна (денна) 

Робота на навчальних заняттях  30 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 2МК × 5 = 10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за 

вибором здобувача) 
10 × 1=10 балів 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у здобувацьких олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, 

науково-дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

Додаткові 

(заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами поточного контролю 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 

 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

Під час проведення контрольних (модульних) робіт передбачене оцінювання результатів 

навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового 
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(структурного) модуля. Програмою передбачено 2 контрольні (модульні) роботи, які можуть 

проводитися у формі: 

− письмового тестування; 

− комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle); 

− письмових відповідей на теоретичні питання та розв’язування практичних завдань; 

− розв’язування практичних ситуацій (кейсів) тощо. 

Контрольні (модульні) роботи можуть бути проведені в синхронному режимі (як 

аудиторна контрольна робота) або в асинхронному режимі (наприклад, засобами платформи 

Moodle). Порядок та критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи визначають у 

методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни. 

Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму 

контрольних (модульних) робіт. 

Відповідно до Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів 

отримані здобувачами вищої освіти оцінки в Електронному журналі.  

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у випадку коли за результатами 

поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм навчання). 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для 

самостійного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання 

здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох 

випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі 

понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА 

 

3.1. Зміст самостійної роботи здобувача 

Самостійна робота здобувача спрямована на поглиблене засвоєння змісту навчальної 

дисципліни, формування вмінь та навичок самостійної навчальної діяльності.  

Самостійна робота теоретичного спрямування дозволяє поглибити засвоєння 

теоретичного матеріалу, підготуватися до навчальних занять. Включає виконання низки 

завдань, спрямованих на засвоєння навчального матеріалу на рівнях «відтворення» та 

«розуміння». Залежно від інформаційного джерела для самостійного опрацювання 

навчального матеріалу використовують такі методи: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, 

конспектування, реферування, цитування, анотування, підготовка повідомлень та доповідей, 
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написання творів-есе та наукових статей, надання відповідей на запитання та самостійне 

формулювання запитань, складання тестів та кросвордів, підготовка ілюстративного 

матеріалу, формулювання висновків, а також складання інтелект-карт, блок-схем, таблиць, 

термінологічних словників та покажчиків тощо. 

Самостійна робота практичного спрямування має на меті формування і розвиток 

практичних умінь та навичок, підготовку до навчальних занять та засвоєння навчального 

матеріалу на рівнях «застосування» та «створення». Залежно від типу навчального завдання 

використовують такі методи: вирішення конкретних задач та ситуацій фахового спрямування, 

PBL-тренінг, Case study, розрахунково-аналітична робота, розв’язок модельованого завдання, 

проведення наукового дослідження, виконання індивідуального чи групового проєкту, 

дискусії тощо. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів завдань: обов’язкові та 

вибіркові, індивідуальні та групові, у вигляді окремих завдань до кожної теми або 

комплексних самостійних робіт з кількох тем. 

Контроль і оцінювання результатів самостійної роботи здобувачів здійснює науково-

педагогічним (педагогічним) працівником на навчальних заняттях або консультаціях. 

 

3.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача) з навчальної дисципліни 

 

Кожен здобувач для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

обирати індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання не 

вище 10 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання здійснюється в 

межах 0-10 балів за один або декілька наступних видів робіт: 

 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 

 Підготовка презентації за заданою тематикою 

За рішенням кафедри, здобувачам, які брали участь у здобувацьких олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах, здійснили публікації наукових статей, тез 

доповіді на конференції за результатами поточного контролю додатково нараховується 0-10 

балів. Для виконання завдання здобувач (за погодженням з викладачем) обирає  тему, що 

відповідає тематичному плану дисципліни або наведену в рекомендованій тематиці. 

 

3.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 

 

Вимоги до структури та оформлення аналітичного (критичного) огляду наукових 

публікацій за заданою тематикою 

Робота виконується на аркушах паперу формату А4, які підшиваються в теку та 

підписуються здобувачем за загальновстановленою формою (назва навчального закладу, 

кафедри, тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ здобувача, напрям підготовки та курс, на якому 

навчається здобувач, рік виконання роботи). 

Обсяг роботи залежить від обраного виду вибіркової роботи та в середньому становить  

10-12 аркушів машинописного тексту, шрифт Times New Roman, інтервал – 1,5, розмір кегля  

– 14.  

Аналітичний огляд має включати стисле викладення змісту та ключових аспектів не 

менше ніж п’яти наукових публікацій, що висвітлюють питання, які розглядаються в обраній 

для дослідження темі, висвітлити проблемні аспекти, що потребують вдосконалення, зробити 

висновки та запропонувати власне вирішення проблемного питання.  

Для дослідження пропонується обрати будь-яке питання з тем 1-8, згідно тематичного 

плану з дисципліни або із запропонованої тематикидля самостійних робіт. 

За результатами критичного вивчення публікацій здобувач у письмовому вигляді готує 

їх аналітичний огляд. 
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Структура аналітичного огляду: 

 оцінка актуальності тем публікацій; 

 аналітична оцінка повноти змісту та рівня висвітлення досліджуваної у 

публікаціях проблеми. Зазначення переваг і недоліків запропонованих авторами 

шляхів вирішення проблемних питань, що досліджуються у публікаціях; 

 визначення обґрунтованості авторських висновків; 

 висвітлення проблемних аспектів, що потребують вдосконалення; 

 загальний висновок здобувача за результатами критичної оцінки публікацій (з 

пропозиціями щодо власного вирішення проблемного питання). 

 список використаних джерел  

 додатки ( ксерокопії статей) 

 

Підготовка презентації за заданою тематикою 

За будь-якою темою курсу з 1-ї по 8-му здобувач може підготувати презентацію у 

редакторі PowerPoint. Презентація має містити ключові аспекти теми, що вивчається, бути 

максимально насиченою схемами, таблицями. Теоретичний матеріал має бути підкріплений 

практичними прикладами. 

 

Підготовка і публікація статті чи тез виступу  на конференції 

Розвитку інтересу до науково-дослідної діяльності в процесі вивчення навчальної 

дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» сприятиме виконання 

зацікавленими здобувачами власних теоретико-методологічних розробок з теоретико-

методологічних проблем професійної етики, результати яких можуть бути оформлені у 

вигляді тез доповідей для науково-практичних конференцій, наукових статей. Даний вид 

робіт покликаний забезпечити інтеграцію навчальної та науково-дослідної роботи в 

навчальному процесі. 

Власні теоретико-методологічні розробки здобувачів з проблем професійної етики 

бухгалтера і аудитора здійснюються здобувачами відповідно до вимог щодо змісту та їх 

оформлення, які висуваються умовами проведення науково-практичних конференцій, 

конкурсів робіт, збірників наукових праць тощо. 

Назва наукової роботи повинна бути лаконічною, короткою, відповідати суті вирішеної 

наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дослідження та його завершеність. Вона 

повинна відображати предмет дослідження, а не його результат. У назві не слід 

використовувати ускладнену термінологію. 

Традиційно структура наукової роботи містить такі компоненти: вступ, основну частину, 

висновки, список використаних джерел. Можливі також список умовних скорочень і додатки. 

Тези – це короткі формулювання основних положень змісту проведеного наукового 

дослідження. Їх обсяг становить 2–3 сторінки. У тезах глибше узагальнюється та 

усвідомлюється розроблений матеріал. Це чіткий, лаконічний виклад у декількох абзацах 

головних ідей, що містяться в науковій роботі. 

Наукова стаття – один із основних видів наукової роботи. Вона містить виклад 

проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне окреме 

питання з обраної проблематики, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал 

надбанням фахівців. Оптимальний обсяг наукової статті – 6–12 сторінок (0,5–0,7 друк. арк.). 

Умовно в тексті статті можна виділити такі структурні елементи: 

1. Вступ – постановка наукової проблеми, її актуальність, зв’язок з найважливішими 

завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі, навчальної 

дисципліни або практичної діяльності (1 абзац, або 5–10 рядків). 

2. Основні (останні за часом) дослідження і публікації, на які спирається автор; сучасні 

погляди на проблему; труднощі при розробці даного питання, виділення невирішених питань 

у межах загальної проблеми, котрим присвячена стаття (0,5–2 сторінки машинописного 

тексту через два інтервали). 
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3. Формулювання мети статті (постановка завдання) – висловлюється головна ідея 

публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або 

поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових 

фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але 

недостатньо вивчених (1 абзац, або 5–10 рядків). 

4. Виклад змісту власного дослідження – основна частина статті. У ній висвітлюються 

основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані 

наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, програма експерименту, методика 

отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і 

реалізацію основних висновків тощо (5–6 сторінок). 

5. Висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст висновків і 

рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна значущість; коротко визначаються 

перспективи подальших розвідок з теми (1/3 сторінки). 

Слід зазначити, що перелік питань за темами 1-8 вибіркової складової самостійної 

роботи здобувачів не є вичерпний та строго регламентованим. За пропозицією здобувача та 

згодою керівника дисципліни допускається виконання вибіркового завдання й на інші теми, 

пов’язані з предметом та об’єктом дисципліни. 

Для підготовки індивідуальних завдань рекомендовано використовувати періодичні 

видання з бухгалтерського обліку, аудиту, контролю, оподаткування та звітності. 

Тематика самостійних робіт вибіркової частини: 

1. Етика та економіка: аспекти взаємодії. 

2. Професійна етика бухгалтерів і аудиторів як складова професійної культури. 

3. Інтегрування етики в управління та практику обліку. 

4. Етика професійного бухгалтера в глобальному середовищі. 

5. Професійні цінності та етика: сутність, значення та ставлення в Україні. 

6. Дотримання етичних норм у бізнесі. 

7. Кодекс етики і роль професійних організацій та регуляторних органів. 

8. Роль держави в становленні етичних норм та професійних об’єднань.  

9. Професійні об'єднання бухгалтерів і аудиторів – джерело етичних норм. 

10. Міжнародні професійні організації бухгалтерів і аудиторів. 

11. Професійні організації бухгалтерів і аудиторів в Україні. 

12. Професійна характеристика сучасного  бухгалтера і аудитора. 

13. Конфіденційна інформація і способи її ідентифікації. 

14. Концептуальний підхід  у дотриманні професійної етики 

15. Етика для професійних  бухгалтерів-практиків (аудиторів). 

16. Аудит при першому застосуванні МСФО: аспект незалежності аудитора 

17. Роль аудитора в системі підвищення  сталості  компанії. 

18. Створення і функціонування аудиторських фірм. 

19. Правовий статус та сертифікація аудиторів. 

20. Етика аудитора - практичний аспект. 

21. Професійна етика аудита в реаліях українського бізнесу. 

22. Етика працівників підрозділу внутрішнього аудиту. 

23. Етика для штатних  професійних бухгалтерів. 

24. Вимоги до професійної етики працівників Державної аудиторської служби України та 

Державної фіскальної служби України. 

25. Дії публічно практикуючого бухгалтера щодо розв’язання конфлікту інтересів. 

26. Дії професійного бухгалтера, працюючого на підприємстві (організації) щодо роздягання 

етичних конфліктів. 
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3.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань самостійної 

роботи 

Результати виконання і захисту індивідуальних завдань самостійної денної форми 

навчання оцінюється наступним чином. Виконані завдання самостійної роботи здобувача 

(вибіркові - аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою; 

підготовка презентації за заданою тематикою) оцінюються: 

Виконані на «відмінно» - 10  балів; 

на «добре» - 8 балів; 

на «задовільно» - 6 балів; 

на «незадовільно» - 0 балів. 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача (участь у олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах, публікацію наукових статей, тез 

доповіді на конференції оцінюється, як правило, в 10 додаткових балів. 

Загальна сума балів поточного контролю, за всіх умов, не може перевищувати 50 балів. 

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю —залік) 

 

4.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час підсумкового 

контролю у формі заліку 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для 

самостійного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання 

здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох 

випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі 

понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

4.2. Структура та зразок підсумкової контрольної роботи 

Підсумкової контрольної роботи має таку структуру: 

Теоретична частина: 

1. Два завдання на розкриття питання теоретичного курсу дисципліни. 

2. П’ять закритих тестових запитань 

Практична частина: 

3. Дві практичні ситуації для вирішення.  



14 

 

  

Зразок підсумкової контрольної роботи 

Теретичне питання: 

1.  Професійна етика бухгалтерів і аудиторів як складова професійної культури. 

2.  Морально-етичні принципи професійної діяльності працівників державної фіскальної 

служби. 

Тестові завдання: 

3. Обрати одну правильну відповідь: 

3.1. Заходи щодо усунення загроз дотриманню фундаментальних принципів професійної 

етики бухгалтерів розробляють: 

а) спеціальні професійні організації; 

б) кожне підприємство самостійно; 

в) законодавчі та регуляторні органи; 

г) варіант а),б), в) 

3.2. Об’єктивність – це фундаментальний принцип професійної етики бухгалтера та 

аудитора, відповідно до якого: 

а) професійний бухгалтер повинен бути відвертим та чесним у всіх відносинах із клієнтом-

замовником його послуг; 

б) професійний бухгалтер повинен постійно підвищувати свої професійні знання та навики; 

в) професійний бухгалтер у своїй діяльності повинен дотримуватись чинного законодавства; 

г) професійний бухгалтер не повинен допускати упередженості та конфлікту інтересів або 

неналежного впливу з боку інших осі на його професійне судження; 

3.3. Згідно Закону України «Про боротьбу з корупцією» до спеціальних обмежень щодо 

державних службовців, спрямованих на попередження корупції не належить: 

а) використання свого службового становища для сприяння фізичним чи 

юридичним особам у їх діяльності; 

б) суміщення своєї роботи з науковою діяльністю 

в) входження до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, установ; 

г) перешкоджання у доступі громадян до необхідної інформації. 

3.4. У випадку незаконного використання інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням 

посадових повноважень працівником податкової служби настає такий вид відповідальності: 

а) дисциплінарна; 

б) трудова; 

в) адміністративна; 

г) кримінальна. 

3.5. Аудит бюджетних програм, аудит місцевих бюджетів та моніторинг державних 

закупівель, який здійснюється виключно шляхом запиту необхідної інформації, матеріалів та 

документів (без виходу на об'єкт контролю) проводиться з метою: 

а) підвищення оперативності перевірки; 

б) зменшення ймовірності отримання винагород працівниками служби; 

в) через особливі умови (дистанціонування через covid) ; 

г) за рішенням керівника служби. 

Практичні завдання: 

4. Практичне завдання: Власник медичної клініки звернувся до професійного бухгалтера з 

проханням сформувати пакет фінансової звітності за минулий рік. В цей же час мама 

аудитора проходить курс лікування в медичній клініці. У аудитора і його мами різні 

прізвища. Власнику медичної компанії невідомо про родинні зв’язки.  

Необхідно встановити: Чи виникає загроза порушення принципів професійної етики 

бухгалтера? Обґрунтуйте свою відповідь. 

5. Практичне завдання: Підприємство «Мрія» - замовник аудиторських послуг фірми 

«Аудит», запропонувало цій фірмі офіс в оренду за вигідними умовами.  

Необхідно встановити: Чи може аудиторська фірма «Аудит» погодитись на пропозицію 

та надалі надавати послуги з аудиту підприємству «Мрія»? Обґрунтуйте свою відповідь з 
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позиції правомірності та професійної етики. 

 

4.3. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи здобувача 

Кожне питання підсумкової контрольної роботи оцінюється так: 

- 1, 2, 4, 5 питання – максимально 10 балів; 

- 2 питання – максимально 10 балів  

(кожен тест – максимально 2 бала  (5 тестів х 2 бала = 10 балів).) 

Таблиця 3 

Критерії оцінювання завдань підсумкової контрольної роботи здобувача 

Кількість балів за 10-бальною шкалою Рівень повноти й коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 недостатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

 

Підсумкова контрольна робота  має 5 завдань, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0-

10 балів. Відповідно загальний результат оцінюється 0-50 балів. Відповідь здобувача на 

кожне із завдань залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю 

балів (табл.4, 5): 

Таблиця 4 

Характеристика рівнів відповідей на підсумковій контрольній роботі (12, 4-5 завдання) 

Характеристика відповіді на окремий пункт білета Оцінка в балах 

10 8 6 4 2 0 

Правильне визначення змісту й суті економічних 

явищ, господарських процесів, ключових понять, 

категорій, термінів, загальних принципів тощо: 

 ґрунтовне 

 ґрунтовне з незначними зауваженнями 

 не зовсім повне 

 поверхневе, але правильне 

 мінімальне 

 незадовільне 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Правильне вирішення завдань: 

 повне 

 повне з незначними зауваженнями 

 не зовсім повне 

 неповне, але правильне 

 мінімальне 

 відсутнє 

 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

Глибокий, логічно послідовний виклад матеріалу з 

належним рівнем деталізації загальних положень: 

 глибокий, логічний виклад 

 глибокий з незначними зауваженнями 

 недостатньо глибокий 

 неповний виклад, але правильний 

 поверхневий виклад  

 відсутній 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

- 

+ 

- 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Ілюстрація теоретичного матеріалу прикладами, 

розрахунками тощо: 
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 ґрунтовна з вірними розрахунками 

 ґрунтовна з незначними зауваженнями 

 недостатньо обгрунтована 

 неповна ілюстрація, з помилками 

 поверхневий приклад без обґрунтувань 

 відсутня 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

+ 

Відсутність: 

 методичних помилок у розрахунках  

 грубих помилок у визначеннях 

 грубих помилок у розрахунках 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Правильні посилання на чинні нормативні документи 

 ґрунтовні та логічні 

 ґрунтовні з незначними зауваженнями 

 неповні 

 неповні з помилками 

 поверхневі 

 відсутні 

 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

Висновки за даними розв’язаної задачі: 

 правильні та логічні 

 правильні з незначними зауваженнями 

 недостатньо обґрунтовані  

 неповні 

 поверхневі  

 неправильні 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Відповідь не зовсім повна, але все, що викладене, не 

містить помилок 
+ + + - - - 

Наявність незначних механічних помилок у 

методично правильних розрахунках чи записах 
- + + - - - 

Хід вирішення завдання (ситуації) правильний, але 

розрахунки і записи не доведено до кінця або 

допущено помилки при обчисленнях 

- - + + 

 

- - 

Дано правильні загальні визначення, але виклад 

поверхневий, без деталізації 
- - + + + - 

 

Таблиця 5 

Критерії оцінювання кожного тестового завдання 

2 бали Здобувач дає теоретично правильні відповіді на поставлені питання 

0 балів Здобувач зовсім не відповів на поставлене питання, або відповідає 

неправильно.  

 

4.4. Дострокове складання заліку 

Як виняток, здобувачеві надають можливість дострокового складання заліку, в разі: 

– невідкладного лікування на період проведення сесії; 

– вагітності і пологів; 

– офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

– наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, нормативні 

документи Університету та мають документальне підтвердження. 

Дозвіл на дострокове складання заліку надає декан факультету за умови, що на момент 

подання заяви здобувач отримав не менше 50% від максимально можливої кількості балів за 

результатами поточного контролю з навчальної дисципліни. 
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Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна 

шкала 

Оцінка при підсумковому 

контролі 
Шкала 

ECTS 
у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання 
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

F 

 

 

5. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Професійна етика бухгалтера і аудитора» або її окремого компонента можливе за умов 

участі здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших Університетах 

України або світу) відповідно до Положення про включене навчання і навчання за 

програмами Європейського Союзу здобувачів ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення 

про порядок реалізації права на академічну мобільність у Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній 

та інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, 

семінари, конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-

школи, тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у 

здобувачських наукових гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального 

обсягу кредитів, передбачених освітньою програмою. 

У межах навчального року: 

- на другому (магістерському) рівні вищої освіти – не більше 5 кредитів. 

         Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих 

здобувачами у неформальній та інформальній освіті». 

 

6. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей); 

– посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 
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– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу є: 

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства; 

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних, раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому 

процесі або наукових дослідженнях; 

– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

– списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів 

навчання здобувачів вищої освіти; 

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

– неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги 

матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або 

одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те 

підстав, що призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція 

щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ 

матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в 

освітньому процесі, яке призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів вищої освіти. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

– повторне проходження оцінювання результатів їх навчальної діяльності (екзамен); 

– повторне вивчення відповідного освітнього компонента освітньо-професійної 

програми; 

– відрахування з Університету; 

– позбавлення академічної стипендії; 

Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

регулюється Положенням про академічну доброчесність в   Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 

затверджене Вченою радою Університету (протокол №1) від 31.08.2020 р., введене в дію 

наказом від 01.09.2020 р. №345. 

  

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

7.1. Основна література 

1. Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти 

незалежності) видання 2018 р.  - Режим доступу : // 

https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf 

2. Бралатан В.П. Професійна етика / Бралатан В.П., Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Навч. 

посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2011.- 252с. 

3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії 

працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності". Розділ 1 "Професії 

керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх 

https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf
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видів економічної діяльності"  - Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0583203-07#Text 

4. Професійна етика бухгалтера і аудитора. Конспект лекцій для студентів спеціальності 

«Облік і аудит» денної і заочної форм навчання / І.В.Жураковська. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. 

– 113 с 

7.2. Додаткова література 
1. Кодекс  професійної етики працівника державної  податкової служби України,  Наказ 

ДПА України  07.02.2006  N 59 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

http://uazakon.com/documents/date_9p/pg_iquasm.htm.  

2. Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений Наказом 

Міністерства фінансів України від 29.09.2011 р. № 1217 [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11. 

3. Мервенецька В.Ф. Етичні аспекти бухгалтерської професії / В.Ф. Мервенецька // 

Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. - № 3. – С. 27 – 34. 

4. Мервенецька В.Ф. Соціальне значення професії бухгалтера в Україні / Т.Є. Кучеренко, 

В.Ф. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. - № 6. – С. 35 – 40. 

5. Метелиця В.М. Аналіз вітчизняної регуляторної моделі бухгалтерської професії / В.М. 

Метелиця // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 3. – С. 35-43.  

6. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 p. № 2657-XII // [Електронний ресурс]. -

  Режим доступу: http://zakon.rada.gou.ua 

7. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 09.08.1993 р. № 611 / [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу:: www.rada.gov.ua. 

8. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг:  закон 

України від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ [Електронний ресурс].  – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14 

9. Професійна етика працівника державної податкової служби України [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://govuadocs.com.ua/docs/258/index-178549.html. 

10. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, 
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