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ВСТУП 

Робоча програма 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. 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. 

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам навчання за 

навчальною дисципліною, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною 

«Професійна етика бухгалтера і аудитора» 

 

Результати навчання за навчальною дисципліною 
Методи 

навчання 

Засоби  

діагностики  

1. Знання: 

1.1 міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг з дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності. 

лекція, 

семінарське 

заняття,  

дискусія, 

презентація і захист результатів 

діяльності, тест, бліцопитування,  

перевірка виконання 

індивідуальних та командних 
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1.2 специфіки діяльності професійних бухгалтерів і 

аудиторів, а також моделі поведінки, що виникають в 

конкретних ситуаціях, механізму застосування 

принципів професійної етики бухгалтера і аудитора 

аналітична 

робота  

завдань, Case-study, контрольна 

(модульна) робота, рефлексія, 

підсумкова контрольна робота  

1.3 порядку формування та використання облікової 

інформації для прийняття ефективних управлінських 

рішень на всіх рівнях управління підприємством в 

цілях підвищення ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу 

1.4 відповідальності у випадках порушення принципів 

професійної етики 

2. Уміння/навички: 

2.1 використовувати норми кодексу етики професійних 

бухгалтерів в діяльності 
семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

 

 

презентація і захист результатів 

діяльності, тест, бліцопитування, 

перевірка виконання 

індивідуальних та командних 

завдань, Case-study, контрольна 

(модульна) робота, підсумкова 

контрольна робота 

2.2 визначати можливі загрози недотриманню 

фундаментальних принципів професійної етики та 

застосовувати заходи щодо їх мінімізації; 

2.3 визначати ризики впливу на професійне судження і 

можливі наслідки 

3. Комунікація 

3.1 здатність працювати самостійно і в команді з 

використанням креативних підходів у реалізації 

професійних компенцій 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

конкретних  

ситуацій 

перевірка виконання конкретних 

ситуацій, презентація, дискусія, 

підсумкова контрольна робота 

3.2 здатність налагоджувати комунікаційні зв’язки та 

міжособистісні взаємодії під час вирішення 

поставлених завдань 

3.3 здатність до розширення профілю своєї професійної 

діяльності через реалізацію моральних  та 

професійних принципів 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 

 

 

демонструвати розуміння особистої відповідальності 

за прийняті професійні та управлінські рішення, які 

можуть впливати на результати господарської 

діяльності підприємств агробізнесу  

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

конкретних  

ситуацій 

Перевірка виконання конкретних 

ситуацій, презентація, дискусія, 

підсумкова контрольна робота 4.2 демонструвати власні думки, відстоювати власну 

позицію, вміти дискутувати та демонструвати 

професійне ставлення до проблем сталого розвитку 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 2 

Тематичний план навчальної дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора»  

 

Назва теми 

Кількість годин за формами 

навчання 

Очна (денна) форма навчання 

Л
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о
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б
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а

  

зд
о

б
у

в
а

ч
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            Змістовий модуль 1 

Тема 1. Професійна етика: сутність, виникнення та призначення    2 2 - 2 8 

Тема 2. Професійні об'єднання бухгалтерів і аудиторів - 

джерело етичних норм 

- 2 
- 

4 8 

Тема 3. Професійна характеристика сучасного  

бухгалтера і аудитора 

- 4 
- 

4 8 

Тема 4. Концептуальний підхід у дотриманні професійної етики - 4  2 8 

            Змістовий модуль 2 

Тема 5. Етика для професійних бухгалтерів-практиків 

(аудиторів) 

- 4 
- 4 8 

Тема 6. Етика для штатних професійних бухгалтерів  - 4  4 8 

Тема 7. Вимоги до професійної етики працівників Державної 

аудиторської служби України та Державної фіскальної служби 

України 

- 2 

- 2 8 

Тема 8. Етичні конфлікти та їх розв’язок - 4 - 2 8 

Контрольна (модульна) робота - 2 - - - 

Підсумкова контрольна робота - 2 - - - 

Разом: 2 30 - 24 64 

Підсумковий контроль: залік 

годин 120 

кредитів 4 

 

2. 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 
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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. 

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. 
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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. 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання здобувача 

 

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. 3.  

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 

(структурного) модуля. Програмою передбачено 2 контрольні (модульні) роботи, які можуть 

проводитися у формі: 

− письмового тестування; 

− комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle); 
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− письмових відповідей на теоретичні питання та розв’язування практичних завдань; 

− розв’язування практичних ситуацій (кейсів) тощо. 

Таблиця 3 

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 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 

 

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.  

Загальна кількість балів, які отримують здобувачі вищої освіти за результатами 

поточного контролю під час вивчення навчальної дисципліни, визначається в діапазоні: 0100 

балів  з підсумковим контролем у формі заліку. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм 

навчання); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, контактних), не 

відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (для денної форми 

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 
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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. 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-во бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

 

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 

 

 

3.2. 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 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». 
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