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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – набуття студентами 

теоретичних знань та оволодіти практичними навичками використання 

міжнародних норм та принципів поведінки професійних бухгалтерів, 

визнання відповідальності перед громадськістю 

Цілі курсу (програмні компетентності):  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми  

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Здатність працювати в міжнародному контексті.  

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

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.  

Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог 

професійної етики в процесі практичної діяльності.  

Програмні результати навчання:  

Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання 

щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.  

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.  

Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної 

етики.  

Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення 

комунікативних завдань державною та іноземними мовами.  

Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику.  

Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні 

роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення.  

 



Короткий зміст курсу: 

Професійна етика: сутність, виникнення та призначення. Професійні 

об'єднання бухгалтерів і аудиторів - джерело етичних норм. Професійна 

характеристика сучасного бухгалтера і аудитора. Концептуальний підхід у 

дотриманні професійної етики. Етика для професійних бухгалтерів-практиків 

(аудиторів). Етика для штатних професійних бухгалтерів. Вимоги до 

професійної етики працівників. Державної аудиторської служби України та 

Державної фіскальної служби України. Етичні конфлікти та їх розв’язок. 




