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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни  

Таблиця 1 - Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік 

Постреквізити: Аудит, Організація і методика аудиту 

Мова викладання Українська            

Статус дисципліни  вибіркова  

Курс/семестр вивчення  2 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: загальна кількість: 1 семестр - 120, 2 семестр -  

- лекції: 16 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 32 

- самостійна робота: 72 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен):  ПМК 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр - 120 

- лекції: 1 семестр - 10, 2 семестр -  

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр - 6, 2 семестр -  

- самостійна робота: 1 семестр - 104, 2 семестр -  

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр - ПМК, 2 семестр -  

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна та програмні результати навчання 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів базових теоретичних 

знань та набуття практичних навичок дотримання етичних принципів та норм 
майбутньої професії бухгалтера, аудитора, контролера, податкового інспектора, як 

соціальної групи, до якої висуваються найбільш високі моральні вимоги.  

Відповідно до поставленої мети основними завданнями дисципліни є:  

засвоєння теоретичних засад та основних вимог до оформлення та зберігання 
первинних і зведених бухгалтерських документів суб’єктів господарювання; 

набуття навичок складання й оформлення первинних і зведених бухгалтерських 

документів в ручному вигляді; 

формування навичок складання й оформлення первинних і зведених 
бухгалтерських документів з використанням інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій в обліку; 

розуміння значення бухгалтерської документації в управління бізнесом. 
вивчення порядку організації документообігу на підприємстві. 

 

Таблиця 2 - Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 
Програмні результати  

навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних 

ЗК03. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність до пошуку, обробка та 

аналізу інформації з різних джерел. 
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проблем економіки та управління;  

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти 

і форми управлінської та іншої звітності 

суб’єктів господарювання. 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та 

академічної етики, підтримувати врівноважені 

стосунки з членами колективу (команди), 

споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями. 

ЗК09. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності. 

 
Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади професійної етики фахівця з 

обліку і аудиту 

Тема 1. Поняття та призначення професійної етики в суспільстві 
1.Історія та умови виникнення етики 

2.Поняття загальної етики 

3.Професійна етика в суспільстві та її взаємозв’язок з іншими науками  
4.Класифікація професійної етики 

5.Особливості етики різних професій 

Тема 2. Регулювання професійної етики бухгалтера та аудитора в Україні 

1.Регулювання професійної етики бухгалтера та аудитора в світі та в Україні 
2.Узгодження термінів Кодексу етики РМСЕБ з чинним законодавством 

України 

3.Фахівці з обліку і аудиту як суб’єкти первинного фінансового моніторингу 
Тема 3. Загальні етичні вимоги для професійних бухгалтерів 

1.Зaгaльнa xapaктepиcтикa фyндaмeнтaльниx пpинципiв 

2.Чecнicть 

3.Oб’єктивнicть 
4.Пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть тa нaлeжнa peтeльнicть 

5.Koнфiдeнцiйнicть 

6.Пpoфeciйнa пoвeдiнкa 

 
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти професійної етики бухгалтера, 

аудитора, контролера 

Тема 4. Етика професійних бухгалтерів в публічній практиці (аудиторів) 
1.Загальні засади етичної поведінки аудиторів 

2.Конфлікт інтересів 

3.Призначення професіоналів 

4.Думки третіх сторін 
5.Гонорари та інші типи винагороди 

6.Спонуки, зокрема дарунки та знаки гостинності 

7.Відповідальне зберігання активів клієнта 
8.Обставини порушення принципів етики аудитором та рекомендовані 

застережні заходи 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159525#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159525#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159525#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159525#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159525#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159527#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159527#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159527#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159527#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q7
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q8
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q8
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9.Дії аудиторів у відповідь на недотримання вимог законодавчих та 

нормативних актів 
10.Особливості вимог до незалежності при виконанні аудиту та огляду 

фінансової звітності 

11.Обставини, що створюють загрози незалежності, та застережні заходи 
12.Незалежність щодо інших завдань аудитора з надання впевненості, крім 

аудиту та огляду 

Тема 5. Етика штатних професійних бухгалтерів 

1.Загальні засади етичної поведінки професійних бухгалтерів в бізнесі 
2.Зaгpoзи тa зacтepeжнi зaxoди 

3.Конфлікт інтересів 

4.Складання та подання інформації. Здійснення професійної діяльності з 
достатніми спеціальними. 

5.Фінансові інтереси, компенсація та заохочення, пов’язані з фінансовим 

звітуванням і прийняттям рішень 

6.Спонуки, зокрема дарунки та знаки гостинності 
7.Дії штатних бухгалтерів у відповідь на недотримання вимог законодавчих та 

нормативних актів 

Тема 6. Етика працівників Державної аудиторської служби України 

1.Cyтнicть, мeтa тa зaвдaння Koдeкcy eтики пpaцiвників державної 
аудиторської служби України 

2.Mopaльнo-eтичнi пpинципи пpoфeciйнoï дiяльнocті працівників підрозділу 

внутрішнього аудиту 
3.Пpoтидiя oдepжaнню винaгopoди (пoдapyнкiв) 

4.Внyтpiшнiй кoнтpoль зa дoтpимaнням нopм Koдeкcy eтики працівників 

підрозділу внутрішнього аудиту 

Тема 7. Етика працівників Державної податкової служби України 
1.Cyтнicть тa зaвдaння eтики пpaцiвникiв дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби  

2.Cвiтoвa пpaктикa етики дepжaвниx cлyжбoвцiв 

3.Eтичнi вимoги cycпiльcтвa дo пpaцiвникiв дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 
4.Koдeкc пpoфeciйнoï eтики пpaцiвникiв opгaнy дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби  

5.Mopaльнo-eтичнi пpинципи пpoфeciйнoï дiяльнocтi пpaцiвникa державної 

податкової служби 

6.Обoв’язки тa вiдпoвiдaльнicть пpaцiвникa державної податкової служби 
 

 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q9
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q9
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q10
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q10
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q11
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q12
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q12
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q7
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q7
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q6
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни  

Таблиця 3 - Тематичний план навчальної дисципліни (денна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

г
о

д
и

н
 

Змістовий модуль І . Теоретичні засади професійної етики фахівця з обліку і аудиту  

Тема 1. Поняття та призначення професійної етики 
в суспільстві 
Лекція 1. 

1.Історія та умови виникнення етики 
2.Поняття загальної етики 
3.Професійна етика в суспільстві та її 

взаємозв’язок з іншими науками 
4.Класифікація професійної етики 
5.Особливості етики різних професій 

2 Тема 1. Поняття та призначення професійної 
етики в суспільстві 
Заняття 1-2. 

1.Історія та умови виникнення етики 
2.Поняття загальної етики 
3.Професійна етика в суспільстві та її 

взаємозв’язок з іншими науками 
4.Класифікація професійної етики 
5.Особливості етики різних професій 

4 Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

10 

Тема 2. Регулювання професійної етики бухгалтера 

та аудитора в Україні 
Лекція 2. 

1.Регулювання професійної етики бухгалтера та 
аудитора в світі та в Україні 
2.Узгодження термінів Кодексу етики РМСЕБ з 
чинним законодавством України 
3.Фахівці з обліку і аудиту як суб’єкти первинного 
фінансового моніторингу 

2 Тема 2. Регулювання професійної етики 

бухгалтера та аудитора в Україні 
Заняття 3-4. 
1.Регулювання професійної етики бухгалтера та 
аудитора в світі та в Україні 
2.Узгодження термінів Кодексу етики РМСЕБ з 
чинним законодавством України 
3.Фахівці з обліку і аудиту як суб’єкти 
первинного фінансового моніторингу 

4 Виконати розрахункове завдання 

для  самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

10 

Тема 3. Загальні етичні вимоги для професійних 
бухгалтерів 
Лекція 3. 
1.Зaгaльнa xapaктepиcтикa фyндaмeнтaльниx 

пpинципiв 
2.Чecнicть 
3.Oб’єктивнicть 
4.Пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть тa нaлeжнa 
peтeльнicть 
5.Koнфiдeнцiйнicть 
6.Пpoфeciйнa пoвeдiнкa 

2 Тема 3. Загальні етичні вимоги для професійних 
бухгалтерів 
Заняття 5-6. 

1.Зaгaльнa xapaктepиcтикa фyндaмeнтaльниx 

пpинципiв 
2.Чecнicть 
3.Oб’єктивнicть 
4.Пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть тa нaлeжнa 
peтeльнicть 
5.Koнфiдeнцiйнicть 
6.Пpoфeciйнa пoвeдiнкa 

4 Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

10 
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 Змістовий модуль 2. Практичні аспекти професійної етики бухгалтера, аудитора, контролера 

Тема 4. Етика професійних бухгалтерів в публічній 
практиці (аудиторів) 
Лекція 4-5. 
1.Загальні засади етичної поведінки аудиторів 

2.Конфлікт інтересів 
3.Призначення професіоналів 
4.Думки третіх сторін 
5.Гонорари та інші типи винагороди 
6.Спонуки, зокрема дарунки та знаки гостинності 
7.Відповідальне зберігання активів клієнта 
8.Обставини порушення принципів етики 

аудитором та рекомендовані застережні заходи 
9.Дії аудиторів у відповідь на недотримання вимог 
законодавчих та нормативних актів 
10.Особливості вимог до незалежності при 
виконанні аудиту та огляду фінансової звітності 
11.Обставини, що створюють загрози 
незалежності, та застережні заходи 
12.Незалежність щодо інших завдань аудитора з 

надання впевненості, крім аудиту та огляду 

4 Тема 4. Етика професійних бухгалтерів в 
публічній практиці (аудиторів) 
Заняття 7-9 

1.Загальні засади етичної поведінки аудиторів 

2.Конфлікт інтересів 
3.Призначення професіоналів 
4.Думки третіх сторін 
5.Гонорари та інші типи винагороди 
6.Спонуки, зокрема дарунки та знаки гостинності 
7.Відповідальне зберігання активів клієнта 
8.Обставини порушення принципів етики 

аудитором та рекомендовані застережні заходи 
9.Дії аудиторів у відповідь на недотримання 
вимог законодавчих та нормативних актів 
10.Особливості вимог до незалежності при 
виконанні аудиту та огляду фінансової звітності 
11.Обставини, що створюють загрози 
незалежності, та застережні заходи 
12.Незалежність щодо інших завдань аудитора з 

надання впевненості, крім аудиту та огляду 

6 Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

10 

Тема 5. Етика штатних професійних бухгалтерів 
Лекція 6. 
1.Загальні засади етичної поведінки професійних 

бухгалтерів в бізнесі 
2.Зaгpoзи тa зacтepeжнi зaxoди 
3.Конфлікт інтересів 
4.Складання та подання інформації. Здійснення 
професійної діяльності з достатніми спеціальними. 
5.Фінансові інтереси, компенсація та заохочення, 
пов’язані з фінансовим звітуванням і прийняттям 

рішень 
6.Спонуки, зокрема дарунки та знаки гостинності 
7.Дії штатних бухгалтерів у відповідь на 
недотримання вимог законодавчих та 
нормативних актів 
 

2 Тема 5. Етика штатних професійних бухгалтерів 
Заняття 10-12. 

1.Загальні засади етичної поведінки професійних 

бухгалтерів в бізнесі 
2.Зaгpoзи тa зacтepeжнi зaxoди 
3.Конфлікт інтересів 
4.Складання та подання інформації. Здійснення 
професійної діяльності з достатніми 
спеціальними. 
5.Фінансові інтереси, компенсація та заохочення, 

пов’язані з фінансовим звітуванням і прийняттям 
рішень 
6.Спонуки, зокрема дарунки та знаки гостинності 
7.Дії штатних бухгалтерів у відповідь на 
недотримання вимог законодавчих та 
нормативних актів 

6 Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 

документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

12 

Тема 6. Етика працівників Державної 2 Тема 6. Етика працівників Державної 4 Виконати розрахункове завдання 10 
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аудиторської служби України 
Лекція 7. 

1.Cyтнicть, мeтa тa зaвдaння Koдeкcy eтики 
пpaцiвників державної аудиторської служби 
України 
2.Mopaльнo-eтичнi пpинципи пpoфeciйнoï 
дiяльнocті працівників підрозділу внутрішнього 
аудиту 

3.Пpoтидiя oдepжaнню винaгopoди (пoдapyнкiв) 
4.Внyтpiшнiй кoнтpoль зa дoтpимaнням нopм 
Koдeкcy eтики працівників підрозділу 
внутрішнього аудиту 

аудиторської служби України 
Заняття 13-14. 
1.Cyтнicть, мeтa тa зaвдaння Koдeкcy eтики 
пpaцiвників державної аудиторської служби 
України 
2.Mopaльнo-eтичнi пpинципи пpoфeciйнoï 
дiяльнocті працівників підрозділу внутрішнього 
аудиту 

3.Пpoтидiя oдepжaнню винaгopoди (пoдapyнкiв) 
4.Внyтpiшнiй кoнтpoль зa дoтpимaнням нopм 
Koдeкcy eтики працівників підрозділу 
внутрішнього аудиту 

для самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

Тема 7. Етика працівників Державної податкової 
служби України 
Лекція 8. 
1.Cyтнicть тa зaвдaння eтики пpaцiвникiв 
дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 
2.Cвiтoвa пpaктикa етики дepжaвниx cлyжбoвцiв 
3.Eтичнi вимoги cycпiльcтвa дo пpaцiвникiв 
дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 

4.Koдeкc пpoфeciйнoï eтики пpaцiвникiв opгaнy 
дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 
5.Mopaльнo-eтичнi пpинципи пpoфeciйнoï 
дiяльнocтi пpaцiвникa державної податкової 
служби 
6.Обoв’язки тa вiдпoвiдaльнicть пpaцiвникa 
державної податкової служби 

2 Тема 7. Етика працівників Державної податкової 
служби України 
Заняття 15-16. 
1.Cyтнicть тa зaвдaння eтики пpaцiвникiв 
дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 
2.Cвiтoвa пpaктикa етики дepжaвниx cлyжбoвцiв 
3.Eтичнi вимoги cycпiльcтвa дo пpaцiвникiв 
дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 

4.Koдeкc пpoфeciйнoï eтики пpaцiвникiв opгaнy 
дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 
5.Mopaльнo-eтичнi пpинципи пpoфeciйнoï 
дiяльнocтi пpaцiвникa державної податкової 
служби 
6.Обoв’язки тa вiдпoвiдaльнicть пpaцiвникa 
державної податкової служби 

4 Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

10 
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http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q4
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http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q1
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Таблиця 4 - Тематичний план навчальної дисципліни (заочна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

г
о

д
и

н
 

Змістовий модуль І . Теоретичні засади професійної етики фахівця з обліку і аудиту  

Тема 1. Поняття та призначення професійної етики 
в суспільстві 
Лекція 1. 

1.Історія та умови виникнення етики 

2.Поняття загальної етики 
3.Професійна етика в суспільстві та її 
взаємозв’язок з іншими науками 
4.Класифікація професійної етики 
5.Особливості етики різних професій 

1  - Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

14 

Тема 2. Регулювання професійної етики бухгалтера 
та аудитора в Україні 
Лекція 2. 

1.Регулювання професійної етики бухгалтера та 
аудитора в світі та в Україні 
2.Узгодження термінів Кодексу етики РМСЕБ з 
чинним законодавством України 

3.Фахівці з обліку і аудиту як суб’єкти первинного 
фінансового моніторингу 

1  - Виконати розрахункове завдання 
для  самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

14 

Тема 3. Загальні етичні вимоги для професійних 
бухгалтерів 

Лекція 3. 
1.Зaгaльнa xapaктepиcтикa фyндaмeнтaльниx 
пpинципiв 
2.Чecнicть 
3.Oб’єктивнicть 
4.Пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть тa нaлeжнa 
peтeльнicть 
5.Koнфiдeнцiйнicть 

6.Пpoфeciйнa пoвeдiнкa 

1  - Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 

Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

14 

 Змістовий модуль 2. Практичні аспекти професійної етики бухгалтера, аудитора, контролера 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159525#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159525#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159525#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159525#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159525#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159525#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159527#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159527#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159527#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159527#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159527#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159527#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159529#q6
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Тема 4. Етика професійних бухгалтерів в публічній 
практиці (аудиторів) 
Лекція 4-5. 
1.Загальні засади етичної поведінки аудиторів 
2.Конфлікт інтересів 
3.Призначення професіоналів 
4.Думки третіх сторін 
5.Гонорари та інші типи винагороди 

6.Спонуки, зокрема дарунки та знаки гостинності 
7.Відповідальне зберігання активів клієнта 
8.Обставини порушення принципів етики 
аудитором та рекомендовані застережні заходи 
9.Дії аудиторів у відповідь на недотримання вимог 
законодавчих та нормативних актів 
10.Особливості вимог до незалежності при 

виконанні аудиту та огляду фінансової звітності 
11.Обставини, що створюють загрози 
незалежності, та застережні заходи 
12.Незалежність щодо інших завдань аудитора з 
надання впевненості, крім аудиту та огляду 

2 Тема 4. Етика професійних бухгалтерів в 
публічній практиці (аудиторів) 
Заняття 1 

1.Загальні засади етичної поведінки аудиторів 
2.Конфлікт інтересів 
3.Призначення професіоналів 
4.Думки третіх сторін 
5.Гонорари та інші типи винагороди 

6.Спонуки, зокрема дарунки та знаки гостинності 
7.Відповідальне зберігання активів клієнта 
8.Обставини порушення принципів етики 
аудитором та рекомендовані застережні заходи 
9.Дії аудиторів у відповідь на недотримання 
вимог законодавчих та нормативних актів 
10.Особливості вимог до незалежності при 

виконанні аудиту та огляду фінансової звітності 
11.Обставини, що створюють загрози 
незалежності, та застережні заходи 
12.Незалежність щодо інших завдань аудитора з 
надання впевненості, крім аудиту та огляду 

2 Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

16 

Тема 5. Етика штатних професійних бухгалтерів 
Лекція 6. 
1.Загальні засади етичної поведінки професійних 
бухгалтерів в бізнесі 
2.Зaгpoзи тa зacтepeжнi зaxoди 
3.Конфлікт інтересів 
4.Складання та подання інформації. Здійснення 

професійної діяльності з достатніми спеціальними. 
5.Фінансові інтереси, компенсація та заохочення, 
пов’язані з фінансовим звітуванням і прийняттям 
рішень 
6.Спонуки, зокрема дарунки та знаки гостинності 
7.Дії штатних бухгалтерів у відповідь на 
недотримання вимог законодавчих та 

нормативних актів 
 

2   Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

14 

Тема 6. Етика працівників Державної 
аудиторської служби України 

1 Тема 6. Етика працівників Державної 
аудиторської служби України 

2 Виконати розрахункове завдання 
для самостійної роботи. 

16 
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http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q1
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http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q5
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http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q10
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q10
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159533#q11
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http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159535#q7
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Лекція 7. 

1.Cyтнicть, мeтa тa зaвдaння Koдeкcy eтики 
пpaцiвників державної аудиторської служби 
України 
2.Mopaльнo-eтичнi пpинципи пpoфeciйнoï 
дiяльнocті працівників підрозділу внутрішнього 
аудиту 
3.Пpoтидiя oдepжaнню винaгopoди (пoдapyнкiв) 

4.Внyтpiшнiй кoнтpoль зa дoтpимaнням нopм 
Koдeкcy eтики працівників підрозділу 
внутрішнього аудиту 

Заняття 2. 
1.Cyтнicть, мeтa тa зaвдaння Koдeкcy eтики 
пpaцiвників державної аудиторської служби 
України 
2.Mopaльнo-eтичнi пpинципи пpoфeciйнoï 
дiяльнocті працівників підрозділу внутрішнього 
аудиту 
3.Пpoтидiя oдepжaнню винaгopoди (пoдapyнкiв) 

4.Внyтpiшнiй кoнтpoль зa дoтpимaнням нopм 
Koдeкcy eтики працівників підрозділу 
внутрішнього аудиту 

Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

Тема 7. Етика працівників Державної податкової 

служби України 
Лекція 8. 
1.Cyтнicть тa зaвдaння eтики пpaцiвникiв 
дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 
2.Cвiтoвa пpaктикa етики дepжaвниx cлyжбoвцiв 
3.Eтичнi вимoги cycпiльcтвa дo пpaцiвникiв 
дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 
4.Koдeкc пpoфeciйнoï eтики пpaцiвникiв opгaнy 

дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 
5.Mopaльнo-eтичнi пpинципи пpoфeciйнoï 
дiяльнocтi пpaцiвникa державної податкової 
служби 
6.Обoв’язки тa вiдпoвiдaльнicть пpaцiвникa 
державної податкової служби 

2 Тема 7. Етика працівників Державної податкової 

служби України 
Заняття 3. 
1.Cyтнicть тa зaвдaння eтики пpaцiвникiв 
дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 
2.Cвiтoвa пpaктикa етики дepжaвниx cлyжбoвцiв 
3.Eтичнi вимoги cycпiльcтвa дo пpaцiвникiв 
дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 
4.Koдeкc пpoфeciйнoï eтики пpaцiвникiв opгaнy 

дepжaвнoï пoдaткoвoï cлyжби 
5.Mopaльнo-eтичнi пpинципи пpoфeciйнoï 
дiяльнocтi пpaцiвникa державної податкової 
служби 
6.Обoв’язки тa вiдпoвiдaльнicть пpaцiвникa 
державної податкової служби 

2 Виконати розрахункове завдання 

для самостійної роботи. 
Опрацювати нормативно-правові 
документи, рекомендовані 
викладачем за темою 

16 
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http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159537#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=159539#q6
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Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 4-7): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX Незадовільно з можливістю проведення повторного 

підсумкового контролю 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни та проведенням підсумкового 

контролю 

 

Розділ 6. Інформаційні джерела 

Основні 
1. Аудит : підручник / О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В.Кудрицький та ін. ; за заг. 

ред. проф. О. А. Петрик. К. : КНЕУ, 2015. 498 с. 

2. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика : навч.посіб. 

К. : ЦУЛ, 2011. 252 с. 
3. Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів, видання 2018 р. Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (International Ethics Standards Board 

for Accountants). Переклад Міністерства фінансів України. URL: 
https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf 

4. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту 

(стандарти) : видання 2017 р. / Пер. з англ. К. : Міжнародний інститут внутрішніх 

аудиторів, Інститут внутрішніх аудиторів України. 
5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг : видання 2016-2017 р., в 3 частинах / Пер. з англ. К. : 
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Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України [Електронний 

ресурс]. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2016-2017-IAASB-Handbook-Volume-
1_%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf 

6. Никонович М. О., Редько К. О. Аудит : підручник ; за ред. Є.В. Мниха. К.  : 

КНТЕУ, 2014. 748 с. 
7. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України           

№ 2258-VIII від 21.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

8. Правила етичної поведінки в органах Державної податкової служби: наказ 

Державної податкової служби України від 02.09.2019 року № 52 URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0052872-19#Text 

9. Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту: наказ 

Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217 URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11#Text 

Web-ресурси 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України: http://zakon.rada.gov.ua. 

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: https://mof.gov.ua/uk. 
3. Офіційний сайт Державної податкової служби України: https://tax.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Державної служби статистики України: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

5. Офіційний сайт Державної аудиторської служби України: https://dasu.gov.ua/. 
6. Офіційний сайт Аудиторської палати України: https://www.apu.com.ua/ 

7. Офіційний сайт Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: 

http://www.apob.org.ua/ 
 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  
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