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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Професійна етика бухгалтера і аудитора» є однією із складових 

комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 

071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, аудит та оподаткування 

агробізнесу» магістерського рівня вищої освіти. 

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 магістрів за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». ЇЇ вивчення базується на знаннях, отриманих студентами в ході вивчення таких 

наук та дисциплін:  «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий 

облік ІІ», «Фінансова звітність підприємств», «Організація і методика аудиту», «Облік і звітність в 

оподаткуванні», «Податковий аудит» тощо. 

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 студентам 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 студентами комплексу практичних завдань, що забезпечує набуття студентами 

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 студентів 

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

Предмет дисципліни – принципи та нормативно-правові засади професійної етики 

бухгалтерів і аудиторів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання: основні принципи професійної етики і порядок їх застосування; відповідальність за 

порушення принципів професійної етики. 

2. Вміння: використовувати норми кодексу етики професійних бухгалтерів в діяльності; 

визначати можливі загрози недотриманню фундаментальних принципів професійної етики та 

застосовувати заходи щодо їх мінімізації; визначати ризики впливу на професійне судження і 

можливі наслідки. 

3. Комунікація: здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних 

підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під час вирішення 

поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності. 
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4. Автономність та відповідальність: демонструвати розуміння особистої відповідальності за 

прийняті професійні та управлінські рішення, які можуть впливати на результати господарської 

діяльності підприємств агробізнесу; демонструвати власні думки, відстоювати власну позицію, 

вміти дискутувати та демонструвати професійне ставлення до проблем сталого розвитку. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу» (табл.1). 

Таблиця 1 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення 

навчальної дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» відповідно до освітньо-

професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу» 

Шифр 

компетен-

тності 

Компетентності 

Шифр 

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

1 2 3 4 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01 Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 
ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно освоювати нові 

методи роботи та знання щодо 

комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління. 

ЗК05 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 
ПР02 Знати теорію, методику і практику 

формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і 

контролю для сучасних і 

потенційних потреб управління 

суб'єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження 

ЗК07 Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 
ПР16 Здійснювати публічні ділові і наукові 

комунікації задля вирішення 

комунікативних завдань державною 

та іноземними мовами. 

ЗК08 Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ПР15 Застосовувати наукові методи 

досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування 

та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику. 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 
ПР19 Вміти проектувати, планувати і 

проводити пошукові і розвідувальні 

роботи, здійснювати їх 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК01 Здатність формувати та 

використовувати облікову 

інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень 

на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу. 

ПР13 Знати міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та 

супутні послуги з дотриманням 

вимог професійної етики. 
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СК06 Використовувати міжнародні 

стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості 

та супутніх послуг з дотриманням 

вимог професійної етики в процесі 

практичної діяльності. 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за навчальною дисципліною 

«Професійна етика бухгалтера і аудитора» представлена в табл. 2. 

Таблиця 2 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання  

за навчальною дисципліною «Професійна етика бухгалтера і аудитора» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК01 Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 
Зн1 Ум1  АВ3 

ЗК05 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 
Зн1 Ум1  АВ3  

ЗК07 Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 
  К1 АВ2, АВ3 

ЗК08 Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

  К1 АВ1 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 
 Ум1 К1 АВ1 

СК01 Здатність формувати та використовувати 

облікову інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень на всіх 

рівнях управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності, результативності 

та соціальної відповідальності бізнесу. 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК06 Використовувати міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності. 

Зн2 Ум1  АВ2 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення навчальної дисципліни «Професійна 

етика бухгалтера і аудитора» навички є основою для здійснення практичної діяльності у сфері 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та оподаткування діяльності підприємств агробізнесу. 

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення навчальної дисципліни 

підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст. 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Навчальні заняття 

С
Р

С
 

Навчальні 

заняття 

С
Р

С
 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч
н

і 
за

н
ят

тя
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 
 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

к
о
н

та
к
тн

і 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
і 

Змістовний модуль №1 

1. Тема 1. Професійна етика: сутність, 

виникнення та призначення    
2 2 3 - 8 2 4 8 

. 

Тема 2. Професійні об'єднання 

бухгалтерів і аудиторів - джерело 

етичних норм 

- 2 3 - 8 4 4 8 

 

Тема 3. Професійна характеристика 

сучасного  

бухгалтера і аудитора 

- 4 3 - 8 2 4 10 

4. 
Тема 4. Концептуальний підхід у 

дотриманні професійної етики 
- 4 3 - 8 4 4 8 

            Змістовний модуль №2 

5. 
Тема 5. Етика для професійних 

бухгалтерів-практиків (аудиторів) 
- 4 3 - 8 2 4 8 

6. 
Тема 6. Етика для штатних 

професійних бухгалтерів  
- 4 3 - 8 2 4 10 

7. 

Тема 7. Вимоги до професійної етики 

працівників Державної аудиторської 

служби України та Державної 

фіскальної служби України 

- 4 3 - 8 2 4 8 

8. 
Тема 8. Етичні конфлікти та їх 

розв’язок 
- 4 3  8 2 2 8 

9. Контрольна (модульна) робота - 2 - - - 2 -  

 Усього 2 30 24 - 64 22 30 68 

Разом годин: 

годин 120 120 

кредитів 4 4 



8 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовний 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. 

Змістовний модуль №2 

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

Професійна етика аудитора. 
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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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3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-4, а у ЗМ2 – теми 5-8. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна – 

заліком. 

Організація оцінювання: 

Денна форма навчання 

Всі об’єкти поточного контролю знань студентів з даної дисципліни поділяються на 

обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати 

обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать альтернативні 

завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати 

необхідну кількість балів поточного контролю.         

Обов’язковими об’єктами поточного оцінювання знань студентів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 60 балів;  

2) виконання контрольних (модульних робіт) –  від 0 до 20 балів;  

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання 

не вище 20 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання здійснюється в межах 

0-20 балів за один із наступних видів робіт: 

 участь в наукових студентських конференціях, семінарах, республіканських олімпіадах 

за напрямом підготовки «Облік і оподаткування»; 

 аналітичний огляд статей за відповідним об’єктом дослідження (не менше ніж три 

статті); 

 підготовка есе на статті зарубіжних і вітчизняних  авторів з відповідного об’єкту за 

останні два роки в періодичних виданнях (не менше ніж на три статті); 

  підготовка і публікація статті чи тез виступу  на конференції 

 підготовка тез і виступ на конференції; 

 виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету). 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю (0-

10 балів).   

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

Заочна форма навчання 

Об’єктами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є: 

1) Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

2) Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

3) Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний період – 0-50 

балів. 

Сесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

2) контрольної (модульної) роботи – 0-10 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

Міжсесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: виконання і захист 

обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-30 балів: 

 за виконання індивідуального завдання – 0-20 балів; 

 за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з викладачем (у дні і 

години за графіком «Дня заочника»). – 0-10 балів: 
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б) індивідуальне завдання (вибіркове) – 0-20 балів. 

Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання 

не вище 20 балів.  

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в 

роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові 

бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Таким чином поточний контроль в міжсесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

 Результатами поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 

до 100 балів (включно). 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має 

право їх відпрацювати за графіком консультацій. 

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 

календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у 

відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, 

виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні 

обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, 

повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 

Результатами поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 

100 балів (включно). 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у формі заліку за шкалою від 0 

до 100 балів включно.  

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS 

здійснюється в такому порядку:  

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS 
Оцінка ECTS Оцінка за шкалою КНЕУ Оцінка за 4-бальною шкалою 

А 90-100 5 (відмінно) 

В 89-80 
4 (добре) 

С 70-79 

D 69-66 
3 (задовільно) 

Е 65-60 

FX 59-21 
2 (незадовільно) з можливістю повторного 

складання 

F 20-0 
2 (незадовільно) з обов’язковим повторним 

вивчення дисципліни 
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4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. Основна література  

1. Бєліков О. Комерційна таємниця в чинному законодавстві: перспективи розвитку та 

застосування /    Бєліков О. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:: www.yur-gazeta.com. 

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 видів 

економічної діяльності". - Краматорськ: Центр продуктивності, 2001. - 262 с. 

4. 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. 

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

доступу: http://zakon.rada.gou.ua 

6. 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. 

7. 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 

8. Професійна етика працівника державної податкової служби України [Електронний ресурс]. - 

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

9. 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. 

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

розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с. 

4.2. Додаткова література 

1. Бєлоусова І. Розвиток бухгалтерської професії як важливий чинник подолання економічної 

кризи в Україні / І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 5. – С. 3.  

2. Етичні вимоги до професії аудитора [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.audyt.lviv.ua/uk/statti/20- statti-dlja-buhgaltera/1790-jeticheskie -trebovanija-k-professii-

auditora.html.  

3. Єременко Д.В. Проблеми незалежності аудиторської діяльності в Україні/ Д.В. Єременко// 

Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 5. – С. 128–133.  

4. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета [Текст]: монография / В.Н. 

Жук. – К.: «Аграрная наука», 2013 г. – 408 с. 

5. Макеева Е. Давайте поговорим о профессиональной  этике/ Е. Макеева // Незалежний аудитор. 

– 2012. – №4. – С. 45–46.  

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

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

7. Мервенецька В.Ф. Організаційна культура та бухгалтерський облік вітчизняних підприємств  / 
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