
МІЖНАРОДНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ 

17 грудня 2021 

Професійна  етика в аудиторській  діяльності – 

 як запорука забезпечення інтересів суспільства 

 

Дотримання основних принципів Кодексу професійної  етики та стандартів 

незалежності в аудиторської діяльності  забезпечує задоволення інтересів 

суспільства у високоякісних  аудиторських послугах.  

 Мета конференції – обговорити цінність аудиту для суспільства  та очікування 

клієнтів від його результатів;  ознайомити учасників з основними принципами 

професійної етики, практикою застосування Кодексу в міжнародному 

аудиторському середовищі; подискутувати щодо ролі професійних організацій у 

створенні етичного професійного середовища. 

Організатори -  Аудиторська палата України при підтримці  Проєкту ЄС 

«Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та 

аудиту в Україні». 

 

Орієнтовний  порядок денний  конференції: 

 

11.00 - 11.15 -  Вітальне слово 

 

Людмила Гапоненко, директор Департаменту методології бухгалтерського обліку 

та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів 

України, Голова Ради нагляду ОСНАД 

 

11.15 - 12.30 - Перша сесія: «Інтереси  суспільства   та очікування від виконання  

аудиторських завдань» 

Модератор: Тетяна Каменська 

 

Джон Хупер, Керівник команди експертів EU-FAAR -  «Етика, аудит та вічне 

питання невиправданих очікувань»; 

 

Олег Канцуров, Виконавчий директор Інспекції із забезпечення якості ОСНАД; 

 



Сергій Прохоров, Перший віце-президент Українського союзу промисловців і 

підприємців – «Аудит-як запорука прозорості та конкурентоспроможності ведення 

бізнесу»; 

 

Григорій Овчаренко, член Ради Українській асоціації інвестиційного бізнесу, 

керуючий активами групи ICU в Україні -  «Очікування замовників та споживачів 

аудиторських послуг»; 
 

Лариса Церетелі, член Ради АПУ - «Аудитор очима замовника: очікування та 

реальність». 

 

12.30 – 12.45 - Перерва 

 

12.45 - 14.30 - Друга сесія: «Імплементація Кодексу професійної етики та 

стандартів незалежності в аудиторській діяльності»  

Модератор: Наталія Коноваленко  

 

Йенс Полл, член Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (IESBA) - 

«Відновлений акцент на етику та незалежність»; 

 

Нараянан Вайдянатан, керівник відділу бізнес-інсайтів ACCA - «Як питання 

штучного інтелекту та сталого розвитку  пов'язані з Міжнародним кодексом етики 

професійних бухгалтерів»; 

 

Світлана Зубілевич, к.е.н., професор, керівник комітету ФПБАУ з питань 

професійної освіти -  «Практичне впровадження етичних стандартів: досвід ФПБАУ-

члена МФБ»; 

 

Мервін Броуді, директор, HR консультаційні послуги, регіон Гаутенг, Crowe DNA - 

«Розвиток організаційних можливостей в екосистемі знань»; 

 

Неля Проскуріна, д.е.н., професор, Голова комісії  зі стандартів та практики 

аудиторської діяльності ВПГО  «САУ» - «Фундаментальні етичні принципи  

професії через призму Закону України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність». 

 

14.30 – 14.40 - Перерва 

 

14.40 - 16.10  - Третя сесія: «Роль і місце професійної  організації у формуванні 

етичного професійного середовища» 

Модератор: Джон Хупер 

 



Руслана Кузіна, д.е.н., професор - «Концептуальна основа оновленого 

Міжнародного кодексу етики: фокус на професійні бухгалтерські організації»; 

 

Наталія Вовчук, к.пед н., МВА, Голова Представництва АІСРА -СІМА в Україні -

«Практика застосування та нові ресурси для впровадження Кодексу етики АІСРА – 

СІМА»;    

 

Людмила Чижевська, д.е.н, професор, член комітету ФПБАУ з питань 

професійного навчання - «Кодекс етики професійного бухгалтера: порадник у 

практичному застосуванні»;  

 

Сергій Поліщук, керівник комітету ФПБАУ з питань членства та етики, к.е.н., 

сертифікований бухгалтер  - «Практика впровадження Кодексу етики професійного 

бухгалтера: законодавча вимога чи особисте рішення?» 

 

Дискусія: Представники професійних бухгалтерських організацій  різних країн 

 

16.10 -  Підбиття підсумків конференції 


