
Дисципліна

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ 

БУХГАЛТЕРІВ



Мета, завдання дисципліни

 Метою викладання даної навчальної дисципліни є  
формування у студентів розуміння професійних 
цінностей, етики з метою забезпечення їх 
дотримання міжнародних норм та принципів 
поведінки професійних бухгалтерів, визнання 
відповідальності перед суспільством. 

Завданнями дисципліни є:
 вивчення основних засад професійної етики 

бухгалтера; 
 набуття навичок щодо критеріїв оцінки професійної 

компетентності та оцінки ризиків діяльності і загроз 
незалежності професійного бухгалтера;

 засвоєння основних принципів професійної 
компетентності та принципів етики в Україні і у світі;

 формування напрямків подальшого професійного 
розвитку і професійної освіти бухгалтерів.



Результати вивчення
Знання і розуміння:
 - завдань і проблем у сфері професійної діяльності з обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
 - взаємодії при вирішенні поставлених завдань, а також здатність 

до розширення профілю своєї професійної діяльності;
 - теоретичних, методичних та практичних положень контрольного 

процесу та застосування міжнародних стандартів якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 
дотриманням професійної етики.

Уміння:
 використовувати знання з міжнародних стандартів якості 

контролю, аудиту, фінансового консалтингу,  іншого надання 
впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної 
етики в професійній діяльності;

 демонструвати вміння застосовувати наукові методи досліджень у 
сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та 
імплементувати їх у професійну діяльність та господарську 
практику.

Формування суджень:
 готувати та обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування.



Професійна етика

 - система норм, що регулюють 
моральні відносини людей в одній з 
основних сфер суспільного життя –
трудовій діяльності. 

 Ідеї професійної етики як особливої 
галузі етичного знання були 
закладені давньогрецьким філософом 
Аристотелем.



Практичне застосування і 
конкурентоспроможність на ринку 

праці

 1. Дотримуватись ст.8-12 Закону України “Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність в Україні” при проведенні 
аудиту, наданні різних видів послуг в сфері обліку та аудиту

 2. Підтвердити свої теоретичні знання при отриманні сертифікату 
аудитора за напрямком “Стандарти професійної етики та 
професійна незалежність»

 3. Отримання кваліфікації СІМА в майбутньому, оскільки іспити 
СІМА будуть зараховані при умові успішного завершення навчання 
в КНТЕУ за багатьма модулями, утому числі і за : ВА4 Основи 
етики, корпоративного управління та бізнес-права

 4. Розв'язувати без проблем професійні конфлікти, класифікувати 
загрози професійної діяльності,  формувати професійні судження та 
багато інших важливих складових професії.

 5. Сучасний бухгалтер – це не тільки спеціаліст, який 
набува достатні професійні компетентності, але й 
спеціаліст, який дотримується правил професійної етики.



До зустрічі в аудиторіях!!!

 Ваша кафедра обліку та 
оподаткування


