
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23814 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 23814

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра іноземних мов, кафедра аналізу і статистики ім. І.В. Поповича, 
кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 192785

ПІБ гаранта ОП Мороз Юлія Юзефівна

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

moroz@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(063)-816-31-92

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

заочна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Історія розвитку освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» (далі – ОПП) для здобуття освітнього 
ступеня магістра в Поліському національному університеті налічує 50 років та бере свій початок з 1970 р., коли в 
Житомирському сільськогосподарському інституті було утворено економічний факультет  та розпочато набір на 
спеціальність «Бухгалтерський облік в сільському господарстві». З того часу назва спеціальності декілька раз 
трансформувалася, а з 2016 року зі зміною переліку спеціальностей (наказ МОН України № 1151 від 06.11.2015 р.) 
розпочалася підготовка магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». З 2019 р. в межах спеціальності 
після затвердження Стандарту вищої освіти розпочато підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Облік і оподаткування». 
Розробленням ОПП займалася робоча проектна група у складі д.е.н., проф. Мороз Ю. Ю. (керівник групи - гарант 
ОПП, член НМК при МОН), д.е.н., проф. Малюги Н. М., д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С. Членами групи було вивчено 
Стандарт вищої освіти, ОПП провідних навчальних закладів України, зарубіжні практики підготовки магістрів за 
спорідненими спеціальностями, міжнародні стандарти професійної освіти бухгалтерів. 
Для забезпечення високої якості підготовки фахівців за ОПП за ініціативи кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування і аудиту  було залучено Раду стейкхолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування і аудиту (далі – Рада стейкхолдерів), яка була створена як дорадчий орган  в березні 2019 р. 
(протокол установчого засідання Ради стейкхолдерів № 1 від 15.03.2019 р.), і діє на підставі Положення).
ОПП підлягає постійному моніторингу та періодичному перегляду з метою врахування в ній актуальних запитів 
стейкхолдерів. Зокрема, до ОПП, що впроваджена в університеті з 2019/2020 н.р. на 2020/2021 н.р., внесено зміни у 
відповідності до потреб бізнесу, визначених Радою стейкхолдерів, в частині освітніх компонетів, що забезпечують 
формування компетентностей та програмних результатів навчання. Суттєвих змін набули можливості здобувачів 
освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії.
ОПП включає такі складові: загальну характеристику програми; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за програмою; обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеня магістра; перелік 
компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня магістра, 
сформульований у термінах результатів навчання; перелік освітніх компонентів програми та їх логічну 
послідовність; форми атестації здобувачів освітнього ступеня магістра; вимоги до наявності системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 25 7 18 0 0

2 курс 2019 - 2020 35 8 27 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 8718 Облік і оподаткування
39987 Облік, оподаткування, аудит та митна справа
10904 Облік і аудит

другий (магістерський) рівень 39988 Облік, оподаткування, аудит та митна справа
12138 Облік, аудит і контроль в підприємництві
23814 Облік і оподаткування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

36711 16252

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 2020 ОПП Магістр.pdf blfpLirCgTjKMjYIbh2j4C/dzrT4hMVtcheFSsRrFfo=

Освітня програма 2019 ОПП Магістр.pdf wHrqM9c1x/goVyhLH7M1FxY0KLlLqq8nIu+FXracAlA=

Навчальний план за ОП 2020 Навч план Магістр.pdf nQxB+iBFIXQX8K7FVX+gTFVN7yCPJJ9dFWunZWnVIl
4=

Навчальний план за ОП 2019 Навч план Магістр.pdf zWwN+xmljVs3Ro5Zm5oBIL9X9mWG04fhK8/doleJcJs
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Панченко.pdf pH2PM3XM/t85sIbaKBKk+F11E7t4lM6awWesE5gTpiw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Мельничук.pdf fDL7AHORdeZWqEMRiweAV7h0rPeeXhbs1LVK3xZXQL
w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Лазюта.pdf mFw20rSRNIx3wezDXC9f8rkvWFgc2xpQ+seK2BXQ/w
E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Чмут.pdf RQj+Ceush8na58c75nufYCZh805TlVkOgclZ3WSDC2U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Протокол_стейколдери_3.pdf Y42jtCBE1HMqPuaCgXHFbOf5ZJ3O8uxEyZXpM5+OTO
U=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках 
праці фахівців в сфері обліку, аудиту, контролю, аналізу і оподаткування, які володіють знаннями, уміннями та 
навичками ефективного виконання складних проблем і завдань інноваційного характеру у професійній діяльності, 
що сприяє  позитивним змінам в діяльності суб’єктів господарювання різних видів економічної діяльності.
Унікальність ОПП полягає у її універсальній спрямованості при підготовці висококваліфікованих фахівців, які 
володіють широким колом загальних та фахових компетентностей у сфері обліку, оподаткування, аудиту, контролю і 
аналізу та можуть працювати в суб’єктах бізнесу різних видів економічної діяльності, державному секторі, 
фінансово-кредитних установах, податкових і інших контролюючих органах, органах державного казначейства, 
аудиторських та консалтингових фірмах з обслуговуванням всього спектру їх господарських операцій.
Змістовне наповнення освітніх компонентів ОПП дозволяє сформувати фахівця з інноваційним мисленням, 
здатного не лише фіксувати факти господарського життя структур національної економіки, а моделювати їх систему 
обліку та оподаткування, використовувати сучасний аналітичний інструментарій та здійснювати оцінку 
результативності і ефективності діяльності, застосовувати процедури контролю і аудиту. Перевагою ОПП є її 
глибока практична спрямованість. 
Визначена унікальність ОПП надає безумовну професійну перевагу її випускникам на ринку праці.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Стратегією розвитку ЖНАЕУ  (https://cutt.ly/Lf1ya8C),  визначено місію університету: “Ми генеруємо нові знання, 
інноваційні ідеї та створюємо екологобезпечні технології; готуємо професіоналів, що вміють комплексно поєднувати 
дослідницьку, проектну та підприємницьку діяльність і забезпечують позитивні зміни в економіці, екології та 
соціальній сфері держави”.
Цілі ОПП відповідають місії та стратегії розвитку університету, оскільки результатом її реалізації є підготовка 
висококваліфікованих, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці фахівців в сфері 
обліку, аудиту, контролю, аналізу і оподаткування, які володіють знаннями, уміннями та навичками ефективного 
виконання складних проблем і завдань інноваційного характеру у професійній діяльності, що сприяє  позитивним 
змінам в діяльності суб’єктів господарювання різних видів економічної діяльності.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

ОПП розроблена за участі здобувачів освітнього ступеня магістр та враховує їх думку при формуванні переліку 
компетентностей, результатів навчання, а також освітніх компонентів, що їх забезпечують. Відбувається періодичне 
обговорення можливих напрямів удосконалення змісту освітніх компонентів (навчальних дисциплін, практичних 
тренінгів тощо), передбачених навчальним планом через безпосереднє спілкування та їх участь у Раді стейкхолдерів. 
Здобувачі освітнього ступеня магістр беруть участь у формуванні переліку вибіркових навчальних дисциплін та 
обсягів навчання за ними.
Спілкування викладачів з випускниками, працевлаштованими за фахом, щодо можливого поліпшення ОПП 
показало, що вони висловлюють побажання додатково підвищити практичний рівень підготовки, що і було 
враховано в ОПП на 2020/2021 н.р.

- роботодавці

Розроблення ОПП відбувалося за тісної співпраці з роботодавцями. Враховуючи універсальну спрямованість ОПП, 
до її формування було долучено роботодавців (фахівців за спеціальністю, управлінський персонал, який є основним 
користувачем інформації) - суб’єктів бізнесу різних видів економічної діяльності, державного сектору, фінансово-
кредитних установ, податкових і інших контролюючих органів, органів державного казначейства, аудиторських та 
консультативних фірм. 
Крім того, роботодавці залучаються до освітнього процесу шляхом проведення лекцій та фахових практичних 
тренінгів як в університеті, так і на базі підприємств. Фахівці-практики беруть участь в обговоренні та розгляді 
навчально-методичних матеріалів, програм практики, тематики кваліфікаційних робіт. 
Співпраця з роботодавцями в процесі реалізації ОПП дозволила виявити нові запити щодо її удосконалення. 
Зокрема, роботодавці звернули увагу, що сьогодні значно збільшується кількість суб’єктів господарювання, які 
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. На думку роботодавців, це вимагає визнанню виключної ролі фахівця 
з обліку і оподаткування в інформаційному забезпеченні діяльності таких суб’єктів та визначає необхідність 
приділяти більше уваги знанню обліку і аудиту в процесі здійсненню операцій митної діяльності. Пропозиції щодо 
необхідності посилення направленості ОПП до зовнішньоекономічної діяльності були враховані через введення 
навчальної дисципліни «Облік і аудит у митній справі».

- академічна спільнота

Під час розроблення ОПП були враховані інтереси як університетської академічної спільноти, так і академічної 
спільноти інших закладів вищої освіти. Зокрема, гарант ОПП Мороз Ю. Ю. протягом 2016 р. - 2019 р. була членом 
підкомісії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування” НМК № 6 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти 
Науково-методичної ради МОН України (наказ МОН України № 375 від 06.04.2016 р.)  та є співрозробником 
Стандартів вищої освіти для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» (відповідні накази МОН України № 958 від 10.07.2019 р. та № 1260 від 19.11.2018 р.). 
Обговорення Стандартів відбувалося як в межах роботи підкомісії, так і шляхом дискусії на круглих столах і 
конференціях за участі провідних вчених та практиків. Це дозволило врахувати думку та досвід академічної 
спільноти при формуванні ОПП.

- інші стейкхолдери

Гарант ОПП Мороз Ю. Ю., члени проектної групи Малюга Н.М. і Цаль-Цалко Ю. С., а також науково-педагогічний 
персонал задіяний на ОПП,  співпрацюють з рядом громадських фахових організацій (детальніше таблиця 2.), а 
також входять до дорадчих органів державної влади за своїм фаховим спрямуванням  (Мороз Ю. Ю. є членом 
Громадської ради при ГУ ДПС України в Житомирській області; членом Координаційної ради з питань сприяння 
розвитку громадянського суспільства при Житомирській облдержадміністрації; Цаль-Цалко Ю. С. є членом 
Громадської ради при Житомирській облдержадміністрації, очолює в ній комісію з питань бюджету, державної і 
комунальної власності та інвестиційної діяльності, є членом Колегії Департаменту фінансів Житомирської 
облдержадміністрації та Ради з питань залучення інвестицій при Житомирській облдержадміністрації). Така 
діяльність дозволяє розуміти та врахувати думку фахового експертного громадянського середовища при формуванні 
та реалізації ОПП.  

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Сторінка 5



Цілі та програмні результати навчання за ОПП корелюють з тенденціями розвитку спеціальності та ринку праці. 
Моніторинг ринку праці (зокрема,  інтернет-ресурсів Rabota.ua,  Work.ua та співпраця з Житомирським обласним 
центром зайнятості) та запитів роботодавців через Раду стейкхолдерів дозволив врахувати в ОПП основні вимоги, 
що висуваються до магістрів з обліку і оподаткування, та у відповідності до цього сформулювати результати 
навчання.
Зокрема, на забезпечення компетентностей, актуальних на ринку праці, направлено окремі результати навчання: 
високий рівень знань в сфері бухгалтерського обліку забезпечується ПР02, ПР05; знання принципів управлінського 
обліку - ПР07; знання податкового обліку і навички податкової оптимізації - ПР08; вміння складати інтегровану 
звітність – ПР09, ПР10; знання контрольних функцій фахівця - ПР11, ПР12, ПР13; практичні навички роботи з 
фаховими інформаційними програмами  - ПР14; уміння аналізувати великі обсяги інформації, здійснювати їх 
інтерпретацію та надавати консультації управлінському персоналу – ПР10, ПР17; вміння ефективно керувати та 
організовувати роботу бухгалтерської служби та формувати систему оподаткування - ПР04; володіння іноземною 
мовою для забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків бізнесу - ПР03; вміння працювати в команді, 
дотримуватися етичних норм – ПР18.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Оскільки ОПП зорієнтована на підготовку універсального фахівця, який володіє фаховими компетентностями у 
сфері обліку, оподаткування, аналізу, аудиту, контролю та здатного працювати в суб’єктах бізнесу різних видів 
економічних діяльності, державному секторі, фінансово-кредитних установах, податкових і інших контролюючих 
органах, органах державного казначейства, аудиторських та консультативних фірмах, програмні результати не 
мають чіткого галузевого контексту. Набуття компетентностей в сфері обліку, оподаткування, аудиту, аналізу, 
контролю за галузевим спрямуванням відбувається шляхом побудови  індивідуальної освітньої траєкторії в процесі 
вибору бази виробничої практики, тематики курсових робіт та кваліфікаційної роботи (можуть виконуватися на 
матеріалах суб’єкта господарювання за побажанням студента).
За ОПП 2019/2020 н.р. при викладанні навчальних дисциплін значну увагу було приділено їх галузевому 
спрямуванню за КВЕД «Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві».         
Цілі і програмні результати навчання за ОПП відображають тенденції розвитку  спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» в цілому в Україні. Тому, під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП не 
було потреби враховувати регіональний контекст.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Розроблення ОПП відбувалася у відповідності до Стандарту вищої освіти України для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти галузі знань 07 ‒ Управління та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування 
(Затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 958).
Разом з тим, членами групи забезпечення було проаналізовано ОПП провідних навчальних закладів України, 
зарубіжні практики підготовки магістрів за спорідненими спеціальностями, міжнародні стандарти професійної 
освіти бухгалтерів та аудиторів
При розробці ОПП був корисний досвід гаранта Мороз Ю. Ю., отриманий під час проходження стажування у 
Варшавському університеті (Республіка Польща) за програмою «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: 
забезпечення якості та інтернаціоналізація». Було прослухано курс лекцій та отримано індивідуальні консультації 
щодо забезпечення якості вищої освіти в Республіці Польща, в тому числі і щодо проектування та розробки освітніх 
програм. В результаті виконано та захищено міні-проект на тему: «Дорожня карта модернізації магістерської 
підготовки в аграрній освіті».

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Освітньо-професійна програма побудована з врахуванням Стандарту вищої освіти України для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 ‒ Управління та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і 
оподаткування (Затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 
958). 
На етапі формування ОПП проєкт Стандарту був розроблений та оприлюднений на офіційному сайті Міністерства 
освіти і науки України для громадського обговорення. Гарант програми Мороз Ю.Ю. як член підкомісії зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування” НМК № 6 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-
методичної ради МОН України брала участь у розробці Стандарту і тому ОПП відповідала проєкту Стандарту вже на 
етапі розробки.   
Отже, зміст ОПП направлений на здобуття компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти. Разом з тим, ОПП передбачені додаткові спеціальні (фахові) компетентності (СК 11) та 
результати навчання (РН 20), що пов’язано із врахуванням інтересів стейхколдерів та вимог ринку праці.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

ОПП побудована з врахуванням Стандарту вищої освіти України для другого (магістерського) рівня вищої освіти 
галузі знань 07 ‒ Управління та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування (Затверджений і 
введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 958).

Сторінка 6



2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

87

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОПП повністю відповідає предметній області спеціальності 071 «Облік і оподаткування». ОПП не є 
міждисциплінарною.
Об’єктом є організаційна, управлінська, економічна, контрольно-аналітична, консультаційна, експертна діяльність 
суб'єктів господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту та оподаткування. 
Цілями навчання є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи досліджень закономірностей функціонування 
сучасної економіки на макро- і мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення економічних проблем і 
завдань управління, а також інноваційні методи, методики, технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу 
та оподаткування. 
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, спеціалізоване програмне забезпечення, 
методичний інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а 
також для збирання і аналізу даних.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом: 
• можливості студентам самостійно обирати тематику індивідуальних завдань, курсових робіт та дослідження при 
написанні кваліфікаційної роботи; 
• участі в наукових дослідженнях кафедри за інтересами студентів для отримання поглиблених знань за окремими 
фаховими напрямами; 
• участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за спеціальністю;
• отримання поглиблених консультацій для здобуття більш глибоких знань за окремими напрямами фахових знань 
від викладачів кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту; 
• можливості самостійно студенту обирати базу практики на виробництві;
• вільного вибору дисциплін, представлених у вибірковій частині ОПП.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі освітнього ступеня магістр за ОПП можуть формувати індивідуальну траєкторію навчання шляхом 
реалізації свого права на вибір навчальних дисциплін. В університеті цей процес регламентується  «Положенням 
про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/Lf1uH8a); «Положенням про формування навчальних 
дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/sf1uLIL). 
Перелік дисциплін вільного вибору обговорюється та погоджується із стейколдерами на етапі розробки ОПП. 
Відповідно до цього формується пул (перелік) вибіркових дисциплін, до яких розробляються анотації викладачами 
кафедри з доведенням до студентів. Вибіркові дисципліни на ОПП передбачені у другому та третьому семестрах 
навчання.
Вибір дисциплін з переліку здійснюється за наступним алгоритмом: 
1) у першому семестрі до 10 вересня (для вибіркових дисциплін, що будуть викладатися у 2-му семестрі) та 
наприкінці другого семестру навчання (для вибіркових дисциплін, що будуть викладатися у 3-му семестрі)   
викладачі, задіяні на ОПП, презентують зміст навчальних програм вибіркових компонентів;
2) здобувачі вищої освіти обирають дисципліни з переліку, формалізуючи свій вибір у заявах на ім’я декана 
факультету обліку і фінансів; 
3) декан своїм розпорядженням затверджує перелік обраних дисциплін та разом із завідувачем випускової кафедри 
формує академічні групи для їх вивчення. Ця інформація передається до навчально-наукового центру для 
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планування навчального навантаження викладачів та складання розкладу.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОПП має значне практичне спрямування, що забезпечується освітніми компонентами у вигляді навчальних та 
виробничих практик. Навчальним планом передбачено проходження трьох практичних тренінгів (навчальних 
практик), які спрямовані на формування фахових компетентностей: 
1) основи наукової роботи та підготовка стартапів в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту;
2) оціночно-аналітична діяльність;
3) консультаційно-дорадча діяльність за спеціальністю. 
Зазначені тренінги відбуваються в межах університету, однак їх викладання забезпечується фахівцями, які мають 
значний досвід у передбачених напрямах практичної підготовки (детальніше таблиця 2).
Крім того, навчальним планом передбачено практичний тренінг на виробництві за спеціальністю (практика на 
виробництві за спеціальністю), яка передбачає проходження практики на базі суб’єктів господарювання за 
індивідуальним вибором здобувача вищої освіти. Розроблена програма практики забезпечує набуття студентами 
широкого кола фахових компетентностей та оволодіння глибокими практичними навичками. 
На кафедрі створено і працює за участі студентів «Інформаційно-дорадчий центр з обліку, оподаткування та аудиту» 
та «Бухгалтерська клініка», в яких здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів отримують практичний 
досвід в процесі надання консультаційних послуг суб’єктам господарювання на їх запити.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Набуття здобувачами освітнього ступеня магістра «soft skills» відбувається як під час вивчення навчальних 
дисциплін, так і під час проходження практичних тренінгів (навчальних практик). Зокрема, під час навчальної 
практики з питань основ наукової роботи в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту формуються такі 
соціальні компетентності, як вміння генерувати нові ідеї, креативне мислення, підприємливість. За допомогою 
навчальної практики з питань консультаційної роботи за фахом студенти формують здібності та вміння 
комунікувати з представниками інших видів професійних груп різних галузей знань та видів економічної діяльності, 
здійснювати міжособистісне спілкування, вести переговорні процеси та працювати в команді, дотримуватися норм 
етичної поведінки.
Під час вивчення фахової іноземної мови набуваються мовні компетентності, які важливі для здійснення 
професійної діяльності та саморозвитку. 
Освітній процес супроводжується проведенням різноманітних культурних заходів (протягом 6 років відзначаєтся 
міжнародний день бухгалтера у вигляді командних змагань), інтелектуальних конкурсів (протягом трьох років 
проводиться обласний конкурс «Податківець ІІІ тисячоліття»), турнірів (турнір з економіки, бізнесу, обліку і 
оподаткування), наукових конференцій, що значно розвиває креативне мислення студентів та формує соціальні 
навички.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. Однак ОПП враховує основні вимоги Міжнародних стандартів професійної освіти 
бухгалтерів (International Accounting Education Standards Board (IAESB), оскільки затверджений МОН України 
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» розроблявся з їх урахуванням.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Загальний обсяг ОПП становить 90 кредитів ЄКТС, що відповідає 2700 годинам. 72 кредити ЄКТС передбачено для 
освітніх компонентів у вигляді навчальних дисциплін, що відповідає 2160 годинам, з яких виділено 188 години на 
лекції, 532 годин на практичні заняття та 1440 годин на самостійну роботу Отже, аудиторні заняття становлять 33 %, 
з яких 73 % складають практичні, що підкреслює практичну спрямованість ОПП. Тижневе навантаження становить 
18 годин. В ОПП 14 кредитів ЄКТС передбачено для практичної підготовки, з яких 10 кредитів – це практичні 
тренінги в межах університету, 4 кредити – виробнича практика на суб’єктах господарювання.
У робочих програмах навчальних дисциплін визначено види самостійної роботи студентів в розрізі тем з 
конкретизацією кількості годин за кожною темою.  
Для здійснення самостійної роботи за освітніми компонентами викладачами за потреби студентів здійснюються 
консультації та організований зворотній зв'язок через різні засоби комунікації (телефон, Viber, Telegram, WhatsApp, 
соціальні мережі тощо). Про час консультацій, засоби зв’язку повідомлено в силабусах навчальних дисциплін.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Поліський національний університет бере участь у пілотному проекті з підготовки фахівців з обліку і оподаткування 
за дуальною формою здобуття освіти (Наказ МОН України № 1296 від 15.10.2019 р. «Щодо запровадження 
пілотного проекту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою 
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здобуття освіти»). 
В університеті кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту фактично реалізується даний проект 
(керівник д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.), про що зазначено в «Аналітичному звіті за результатами першого року 
проведення експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з 
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти відповідно до наказу МОН від 15.10.2019 №1296» 
(https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2020/09/dualna-web-15-53.pdf).
На кафедрі студентами проведене наукове дослідження щодо проблем впровадження  дуальної освіти за 
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». За результатами дослідження студенти освітнього ступеня магістр 
(Ладошко О.М. та Василенко І.В) брали участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за 
спеціальністю «Професійна освіта» в Українській інженерно-педагогічній академії. Результати дослідження також 
були направлені в Науково-методичний центр фахової вищої та передвищої освіти МОН України. Наразі на 
дуальній формі навчання перебувають в більшій мірі здобувачі вищої освіти освітнього ступеня бакалавр.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за ОПП в Поліському національному університеті 
здійснюється Приймальною комісією у відповідності до «Правил прийому здобувачів вищої освіти»  
(https://cutt.ly/Bf1i7VZ). Правилами визначено строки прийому, необхідні для вступу документи та визначено види 
вступних випробувань. 
Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 
складаються з єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів 
ЗНО та фахового іспиту зі спеціальності. Вступні фахові випробування передбачають виконання тестових завдань, 
які дозволяють оцінити компетентності вступника з питань обліку і оподаткування. Програма вступного фахового 
випробування знаходиться на сайті університету (https://cutt.ly/Wf1owsS). 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Порядок зарахування та визнання результатів навчання, отриманих у інших закладах ЗВО здобувачами вищої 
освіти регламентується документами, що розміщені на сайті університету та доступні для учасників освітнього 
процесу. Такими документами є «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/df1oagW), «Положення про порядок перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/Hf1ofPk), «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього 
процесу ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/Sf1ojCw), «Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору 
студентами ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/af1oz8i)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Застосування практики визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО при реалізації ОПП не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Порядок зарахування та визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній 
освіті, регламентується «Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті», затверджене рішенням Вченої ради університету від 27.02.2020 р., протокол №7. Положення розміщене на 
сайті університету та доступне для учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/Nf1oW84).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Застосування практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті при реалізації ОПП не 
було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
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Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Для досягнення програмних результатів навчання за ОПП використовуються традиційні форми і методи навчання. 
Перелік  основних форм навчання (лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота, консультації 
тощо) визначено «Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (Розділ 3. Форми організації 
освітнього процесу) (https://cutt.ly/df1oagW)
Викладачами, які залучені для викладання на ОПП, використовуються наступні методи навчання: практично-
орієнтовані; імітаційні і частково пошукові; інформаційно-рецептивні; репродуктивні; інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні модулі; імітаційні (імітація професійної діяльності); комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; дискусійні; проблемного викладу матеріалу і частково пошукові. Це сприяє формуванню у 
здобувачів освітнього ступеня магістра не лише глибоких фахових, але і загальних компетентностей, та дозволяє 
досягнути визначених ОПП результатів навчання.  
Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів та методів навчання наведена в 
таблиці 3.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентроване навчання є основою для реалізації ОПП. Воно передбачає: забезпечення оприлюднення 
інформації про ОПП, залучення стейкхолдерів до розробки ОПП, її моніторингу та періодичного перегляду, 
побудову індивідуальної траєкторії навчання, стимулювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти, 
впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, створення атмосфери взаємоповаги і 
порозуміння між здобувачами освіти і викладачами. Здобувачі освітнього ступеня магістра можуть обирати на свій 
розсуд форми і методи навчання із запропонованих їм викладачем або ж самостійно пропонувати використовувати 
інші інноваційні форми і методи.
Рівень задоволеності студентів формами та методами навчання і викладання вивчається через спілкування з 
науково-педагогічним персоналом та проведення анкетування. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Реалізація ОПП відбувається в умовах академічної свободи, що є основною цінністю освітнього процесу. Академічна 
свобода полягає у самостійності і незалежності учасників освітнього процесу під час його провадження.
Науково-педагогічні працівники мають право творчо наповнювати зміст освітніх компонентів, обирати методи і 
форми навчання задля ефективного засвоєння знань, форми контролю, проводити  заняття із застосуванням  
сучасних технологій. Як приклад реалізації права на академічну свободу є різноманітність методів навчання та форм 
контролю за різними освітніми компонентами (Таблиця 3. Матриця відповідності).
Академічна свобода здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом: можливості студентам самостійно обирати 
тематику індивідуальних завдань, курсових робіт та дослідження при написанні кваліфікаційної роботи; можливості 
самостійно студенту обирати базу практики на виробництві; вільного вибору дисциплін, представлених у вибірковій 
частині ОПП; вільного вибору форм і методів навчання, формування окремих тем навчальних дисциплін.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів описуються в силабусах обов’язкових та анотаціях (експлікаціях) вибіркових освітніх 
компонентів, які розміщуються у вільному доступі до початку освітнього процесу. 
Здобувачів освітнього ступеня магістр ознайомлюють із «Політикою навчального процесу, оцінювання результатів 
навчання та дотримання доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування», що 
розроблена на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту з обговоренням із студентським 
самоврядуванням спеціальності. 
Студенти можуть звертатися до науково-педагогічного персоналу, що забезпечує викладання освітніх компонентів, в 
будь-який час і отримати відповіді щодо реалізації ОПП.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Під час реалізації ОПП поєднуються елементи навчання і досліджень. Особлива увага приділяється студентській 
науковій роботі. 
Здобувачі вищої освіти в рамках здійснення дослідження за темою кваліфікаційної роботи обов’язково мають 
оприлюднити результати своїх досліджень у друкованих виданнях. Кафедрою зареєстровано журнал  «Економіка, 
облік, податки в суспільстві» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія ЖТ 
№312/689Р від 06.06.2018 р.), в якому публікуються наукові статті як студентів, так і науково-педагогічного 
персоналу. 
Дослідження студентів тісно пов’язані із виконанням науково-дослідної тематики кафедри (на кафедрі виконується 
4 науково-дослідні теми), вони є учасниками наукової школи «Дослідження процесів ринкової трансформації 
бухгалтерського обліку, фінансів, аудиту, оподаткування, статистики та економічного аналізу в Україні» (керівники 
Мороз Ю.Ю. та Цаль-Цалко Ю.С.),
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Студенти займаються науковою роботою під керівництвом викладачів кафедри (детальніше табл. 2) в наукових 
гуртках, які діють на кафедрі, за напрямами: 1) Актуальні питання теорії, методології та організації бухгалтерського 
обліку; 2) Оптимізація облікового забезпечення податкових розрахунків суб’єктів господарювання; 3) Міжнародна 
інтеграція облікового процесу та аудиту; 4) Обліково-аналітичне забезпечення стратегічних управлінських рішень та 
інноваційного розвитку підприємств.
Щорічно здобувачі вищої освіти приймають участь у Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт зі 
спеціальності «Облік і оподаткування», перший тур якого відбувається в університеті, а другий в провідних 
навчальних закладах України. Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» неодноразово ставали переможцями 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Щорічно на початку року на засіданні кафедри відбувається розгляд та затвердження силабусів освітніх 
компонентів з врахуванням думки стейкхолдерів, обговорюються тематичний план, зміст навчального матеріалу, 
методика викладання. Особлива увага приділяється перегляду тематики та змістовного наповнення кваліфікаційних 
робіт.
Разом з тим, нестабільність та постійні зміни в законодавстві, що регулює системи обліку, оподаткування і аудиту, 
вимагають від науково-педагогічного персоналу постійного  моніторингу нормативно-правових актів та у випадку 
прийняття нових документів, суттєвого їх оновлення терміново вносити коригування до змісту освітніх компонентів. 
Це відбувається в робочому порядку, базуючись на принципі академічної свободи, адже кожен викладач на ОПП є 
висококваліфікованим фахівцем за своїм напрямом. Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний 
рівень шляхом участі у науково-практичних семінарах, тренінгах, круглих столах, проходження дистанційних 
освітніх курсів, курсів підвищення кваліфікації як за фахом, так і щодо поліпшення педагогічної майстерності 
(детальніше у таблиці 2).
Крім того, оновлення змісту освітніх компонент відбувається за умови надходження пропозицій від стейкхолдерів.
Викладачі кафедри займаються науковою роботою за напрямами змісту освітніх компонентів і при формуванні та 
оновленні їх змісту враховують її результати. Мороз Ю.Ю. та Малюга Н.М. є членами спеціалізованих вчених рад зі 
спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 
(https://ztu.edu.ua/ua/science/sp_academic_council-D1405201.php; http://nasoa.edu.ua/nauka/spetsializovana-vchena-
rada/). Науково-педагогічний персонал, який забезпечує ОПП публікує свої наукові праці у зарубіжних та 
вітчизняних фахових наукових виданнях, в тому числі і тих, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web 
of Science, приймають участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях (детальніше Таблиця 2).
На оновлення змісту освітніх компонентів впливає і практичний досвід, який набуває науково-педагогічний 
персонал в процесі співпраці із суб’єктами господарювання щодо їх консультування (детальніше таблиця 2). 
Викладачі Мороз Ю.Ю., Суліменко Л.А., Цаль-Цалко Ю.С., Гайдучок Т.С. мають посвідчення сільськогосподарських 
дорадників. Цаль-Цалко Ю.С., Малюга Н.М. мають значний досвід аудиторської та експертної діяльності; Цаль-
Цалко Ю.С. та Мороз Ю.Ю. співпрацюють з ТОВ «Житомирська обласна сільськогосподарська дорадча служба».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Навчання, викладання та наукові дослідження за ОПП відповідають розвитку інтернаціоналізації університету 
відповідно до «Стратегії інтернаціоналізації ЖНАЕУ на 2019-2029 рр.» (https://cutt.ly/Jf1oN5L). Координацію, 
пошук міжнародних проектів, консультативну допомогу у написанні проектів здійснює відділ міжнародного 
співробітництва університету. 
Мороз Ю. Ю. проходила стажування у Варшавському університеті за програмою «Інноваційний університет та 
лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація» з питань побудови системи якості освітнього 
процесу; приймала участь у німецько-українському проекті «Громадська Школа Дієвих Практик ЄС», де вивчала 
питання імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Савченко Р.О. був учасником програми міжнародного обміну викладачів університетів, започаткований урядом 
США Faculty Exchange Program, що передбачав піврічне стажування в Міністерстві сільського господарства США та 
повний семестр навчання в Colorado State University США за напрямами економіки, агробізнесу, менеджменту (24 
липня по 9 грудня 2015 р.).
 Інтернаціоналізація викладання здійснюється також шляхом публікації наукових статей в збірниках, включених до 
міжнародних наукометричних баз та участі у міжнародних науково-практичних конференціях (таблиця 2). 
В освітньому процесі бере участь з питань облікової політики і аналізу фінансової звітності випускник спеціальності 
к.е.н. Дідух Д.М., який працює старшим фінансовим контролером компанії Royal Dutch Shell, м Краків і є також 
роботодавцем в бізнесі.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Контрольні заходи у межах навчальних дисциплін ОПП здійснюються відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/Rf1o3KB). Основними формами контрольних заходів, що дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання є поточний, модульний, підсумковий контроль. 
Усі форми контрольних заходів за кожним освітнім компонентом забезпечують перевірку досягнення результатів 
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навчання, визначених в  ОПП.
Зокрема, поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять. Проводиться перевірка рівня 
засвоєння навчального матеріалу та підготовки здобувачів вищої освіти до виконання конкретної роботи (підготовка 
до занять, написання тез-доповідей, участь у наукових та науково-практичних конференціях тощо) 
Модульний контроль здійснюється після вивчення логічно завершеної частини програми навчальної дисципліни.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному рівні вищої освіти або на 
окремих його завершених етапах.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувачів вищої освіти. 
Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або заліку з конкретної навчальної дисципліни 
в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним 
планом. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та 
практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Семестровий залік – це форма підсумкового 
контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачем навчального матеріалу виключно на підставі результатів 
виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях. 
Форма проведення контрольних заходів та система оцінювання рівня знань визначаються силабусами навчальних 
дисциплін. Успішність здобувачів вищої освіти оцінюється системою, що передбачає обов’язкове переведення оцінок 
до шкали ЄКТС. 
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Завдання для контрольних заходів обов’язково розглядаються і обговорюються на засіданні кафедри.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/Rf1o3KB) кафедрою 
бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту з метою чіткості та зрозумілості оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти розроблена «Політика навчального процесу, оцінювання результатів навчання та 
дотримання доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка погоджена 
науково-педагогічним персоналом та здобувачами вищої освіти. В Політиці виписано концептуальні підходи щодо 
видів контрольних заходів і підходів до оцінювання результатів навчання.
В рамках Політики в Силабусах освітніх компонентів деталізуються: види об’єктів контролю; види контрольних 
завдань; підходи до оцінювання результатів поточної роботи; розподіл балів за окремими темами, розділами і  
семестровим підсумком; загальні підходи до побудови контрольних завдань за окремими темами, модулями та 
підсумками роботи за навчальною дисципліною.
За кожною дисципліною викладач детально ознайомлює студентів із Політикою та Силабусом.
Теоретичні питання і практичні завдання, які виносяться на будь-який вид контролю, оприлюднюються заздалегідь, 
обговорюються на заняттях або консультаціях.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація щодо форм контрольних заходів та критерії їх оцінювання міститься у вільному  доступі для усіх 
здобувачів вищої освіти на сторінці кафедри на офіційному сайті університету, а також на освітньому порталі 
університету. Зокрема, на цих ресурсах розміщена «Політика навчального процесу, оцінювання результатів 
навчання та дотримання доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 
силабуси освітніх компонентів. 
Разом з тим, на початку вивчення кожної навчальної дисципліни викладач особисто детально ознайомлює студентів 
із цими документами. Із незрозумілими запитаннями здобувачі вищої освіти можуть звернутись до викладача, який 
надає додаткову консультацію.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

В Стандарті вищої освіти України для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 ‒ Управління та 
адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування в розділі VІ «Форми атестації здобувачів вищої освіти» 
встановлено, що атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. У Пояснювальній 
записці до стандарту також передбачено, що заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації 
здобувачів вищої освіти.
ОПП визначено, що атестація здобувачів освітнього ступеня магістр відбувається у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи. 
Таким чином, форма атестації здобувачів вищої освіти за відповідною ОПП відповідає вимогам Стандарту вищої 
освіти України.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 
організацію навчального процесу у ЖНАЕУ», який знаходиться у вільному доступі на сайті університету у розділі 
“Публічна інформація”  (https://cutt.ly/Rf1o3KB).
У вільному доступі також знаходяться документи, що деталізують інформацію про контрольні заходи за окремими 
освітніми компонентами: «Політика навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання 
доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та силабуси освітніх компонентів. 
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується шляхом:
� проходження здобувачами вищої освіти контрольних заходів у рівних умовах: однакова тривалість контрольного 
заходу, однакова структура й складність  завдань, єдині критерії оцінювання; 
� створення комісій з декількох викладачів для захисту курсових робіт та звітів з практик;
� прилюдний захист кваліфікаційних робіт в екзаменаційній комісії, яку очолює голова, який призначається 
наказом ректора університету та є висококваліфікованим фахівцем в сфері обліку та оподаткування;
� застосування чітких критеріїв оцінювання результатів навчання.
Науково-педагогічний персонал, долучений до викладання на ОПП, постійно підвищує свій професійний рівень 
шляхом проходження стажувань, підвищення кваліфікації, неформальних форм навчання, участі у різноманітних 
наукових заходах. Це дозволяє їм об’єктивно оцінювати знання здобувачів вищої освіти.
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів прописані у “Положенні про порядок запобігання та 
врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та 
сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ” (https://cutt.ly/Xf1pdT5). 
При реалізації ОПП конфлікту інтересів не виникало, а тому жодні процедури щодо їх вирішення не 
застосовувались.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок урегулювання повторного проходження контрольних заходів  регламентується “Положенням про 
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ” (http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-dokumenti). 
Повторне проходження контрольних заходів на рівні модульного контролю регламентується «Політикою 
навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання доброчесності при підготовці фахівців 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  і Силабусами.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів можливе за умов порушення порядку 
організації і проведення заліків або екзаменів, а також незадоволення результатом оцінювання здобувача вищої 
освіти. Процедуру проведення контрольних заходів здобувач може оскаржити за таких умов: невчасне 
ознайомлення з програмою проведення контрольних заходів; недостатнє ознайомлення з методикою проведення 
заліку чи екзамену; не доведення до відома переліку основних питань навчальної дисципліни, літератури, яку 
здобувачі можуть використати у підготовці до контрольних заходів. Порядок урегулювання оскарження процедури 
та результатів проведення контрольних заходів передбачено в «Положенні про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/pgqSB9M).
Упродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів ОП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Основними документами, які містять питання щодо політики, стандартів і процедур дотримання академічної 
доброчесності є: «Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/Rf1o3KB);  
«Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/Xf1plGU); 
Наказ ректора ЖНАЕУ від 29.03.2019 р. № 61 “Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату” (https://cutt.ly/Af1pxyb); «Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/rf1pcEw).
Деталізація дотримання політики академічної доброчесності з урахуванням особливостей у набутті фахових 
компетентностей здобувачами вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» викладена у «Політиці 
навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання доброчесності при підготовці фахівців 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Технологічним інструментом протидії порушенням академічної доброчесності в університеті виступають офіційні 
програмні продукти «Unicheck» (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?option=com_content&view= article&id=395: 
unicheck&catid =2:static) та «StrikePlagiarism» http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?
option=com_content&view=article&id=396:strikeplagiarism&catid=2:static). 
Звіт антиплагіатної системи обов’язково підлягає фаховій експертизі, яка проводиться комісією, що складається з 
висококваліфікованих експертів із числа науково-педагогічного персоналу за спеціальністю.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти ОПП відбувається:
1)  за кожним освітнім компонентом, коли викладач ознайомлює студентів з «Політикою освітнього процесу, 
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оцінювання результатів навчання та дотримання доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування», він інформує про принципи доброчесності, яких повинен дотримуватися кожен здобувач під час 
освітнього процесу;
2) під час проходження практичного тренінгу (навчальної практики) «Основи наукової роботи та підготовка 
стартапів в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту», в рамках якого до студентів доводять інформацію 
про необхідність і порядок дотримання норм академічної доброчесності; ознайомлюють їх з документами, які 
регулюють політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності (розміщені у відкритому доступі 
http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist); проводять з ними навчання щодо здійснення 
наукових досліджень та оформлення наукових робіт; ознайомлюють їх з антиплагіатними системами, що 
використовуються в університеті. 
В університеті створена комісія з питань етики та академічної доброчесності.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У випадку виявлення порушень академічної доброчесності їх врегулювання відбувається згідно «Положення про 
академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/Xf1plGU) та «Положення 
про порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного 
плагіату» (https://cutt.ly/Bf1pWfR). 
У разі встановлення факту академічної недоброчесності, плагіату, фальсифікації, шахрайства при написанні 
публікацій та кваліфікаційних робіт, це стає підставою для недопущення до атестації, до захисту кваліфікаційної 
роботи, до друкування наукових статей та тез. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників в університеті здійснюється у 
відповідності до законодавства України,  Статуту університету та Порядку проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ 
(https://cutt.ly/IfM39Er). Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав 
претендентів.
Процедура конкурсного добору викладачів складається з декількох етапів, одним з яких є обговорення претендента 
на заміщення вакантної посади на засіданні кафедри з точки зору його професійної кваліфікації та фахової 
компетентності для викладання на ОПП. 
Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендентом проводиться відкрите заняття, де він повинен 
продемонструвати свою педагогічну майстерність, вміння використовувати методики викладання та новітні освітні 
технології.  
Оцінка фахової компетентності претендента відбувається на основі вивчення показників його навчально-методичної 
і наукової діяльності. Зокрема, вивчається його професійна активність за переліком вимог п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності та її відповідність для викладання конкретних освітніх компонентів ОПП.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці долучаються як до розроблення та запровадження ОПП, так і до процесу її реалізації. На етапі 
формування ОПП було долучено роботодавців (фахівців за спеціальністю, управлінський персонал, який є 
основним користувачем інформації) задля формування цілей ОПП, загальних та спеціальних компетентностей 
майбутніх фахівців, результатів навчання, якими мають володіти випускники ОПП тощо. Роботодавцями також 
було запропоновано освітні компоненти, за допомогою яких досягаються результати навчання. 
В подальшому, роботодавці активно залучаються і до освітнього процесу. Вони приймають участь у розробці 
тематики курсових і кваліфікаційних робіт. Одним із важливих напрямів співпраці з роботодавцями є проведення 
ними практичних занять та тренінгів як в межах університету, так і на базі суб’єктів господарювання. Велике 
значення має участь роботодавців в процесі проходження студентами виробничих практик, де під їх керівництвом 
відбувається набуття  практичних навичок. 
Екзаменаційну комісію для підсумкової атестації у вигляді захисту кваліфікаційних робіт за ОПП очолює 
фінансовий директор АТ «Житомирський маслозавод» Ісакова С. Ю.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

В процесі реалізації ОПП кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту до проведення аудиторних 
занять залучаються професіонали-практики, що дозволяє значно підвищити практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти. Вони приймають участь у  викладанні окремих тем лекційних і практичних занять, проводять навчальні 
тренінги, рецензування кваліфікаційних робіт, керівництво переддипломною практикою. 
Зокрема, протягом 2019-2020 навчального року до освітнього процесу залучалися: д.е.н., проф. Чижевська Л. В. - 
голова Житомирського територіального відділення Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України з 
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навчальним тренінгом «Наукові дослідження з питань обліку, оподаткування і аудиту»; к.е.н Панченко І. А. - 
управляючий партнер, керівник ТОВ “SCI-КОНСАЛТИНГ”, сертифікований аудитор України, експерт  ГО 
«Всеукраїнський бухгалтерський клуб», яка провела тренінг на тему «Актуальні питання практики аудиту»; 
Тростенюк Ю. Д. - головний бухгалтер ТОВ «Юніком Пром», яке займається зовнішньоекономічною діяльністю, 
який провів практичне заняття на тему «Бухгалтерський облік митних операцій»; Дідух Д. М. - старший фінансовий 
контролер компанії Royal Dutch Shell, м Краків, який провів онлайн-лекцію «Облік та аудит за міжнародними 
стандартами: досвід Польщі»; Свєтяш І. В – заступник голови ГУ ДПС у Житомирській області, за участі якої 
відбулася лекція «Організація адміністрування податків в Україні».

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Університетом створюються всі необхідні умови для професійного розвитку викладачів, їх участі у освітньо-
наукових заходах (гнучкий графік викладацького навантаження, часткове відшкодування витрат на стажування та 
підвищення кваліфікації).
Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення 
“Про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 27.02.2020 р. № 7 
(https://cutt.ly/cgrUoug). 
Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти університету планує, організовує та контролює підвищення 
кваліфікації професорсько-викладацького складу, постійно інформує науково-педагогічний персонал про можливі 
програми стажування та проекти. Зокрема, викладачі, що приймають участь в ОПП, проходили підвищення 
кваліфікації на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України (Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С., Суліменко Л.А., Гайдучок Т.С., Ярмолюк О.Ф., Малюга Н.М., Савченко Н.М.) (детальніше табл. 2).
Гарант ОПП Мороз Ю.Ю. здійснила міжнародне стажування за програмою «Інноваційний університет та лідерство. 
Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація» у Варшавському університеті (Республіка Польща); приймала 
участь у німецько-українському проекті «Громадська Школа Дієвих Практик ЄС».

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заходів із стимулювання підвищення фахової та викладацької майстерності науково-педагогічного складу 
університету передбачає як матеріальні, так і моральні заохочення.  Вони регламентовані Статутом університету, 
Колективним договором, Положенням про преміювання працівників ЖНАЕУ (https://cutt.ly/UfM3pEU), 
Положенням про нагороди та почесні звання (http://surl.li/fknb).
Моральні заохочення застосовуються за вагомі успіхи у науково-педагогічній діяльності у вигляді таких відзнак: 
почесна грамота університету; подяка ректора університету; цінний подарунок або грошова винагорода.
Важливим інструментом заохочення є запровадження системи преміювання за:  наукове керівництво переможцями 
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей; переможцями ІІ туру 
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей серед студентів вищих 
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації; за публікацію наукових праць у вітчизняних та/або іноземних 
(міжнародних) рецензованих фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, 
отримання патентів (наказ ЖНАЕУ № 17 від 27.02.2020 р. «Про виплати премій науково-педагогічним 
працівникам» (https://cutt.ly/gfM93Yr).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Університет має хорошу матеріально-технічну базу та розвинену інфраструктуру (5 навчальних корпусів з 
лекційними аудиторіями та аудиторіями для практичних занять, лабораторіями, приміщеннями для науково-
педагогічних працівників, службовими приміщеннями; 5 гуртожитків; бібліотека; спортивні зали; пункти 
харчування тощо).
Для реалізації ОПП використовується обладнання, устаткування та програмне забезпечення, яке розміщене в: 
лабораторії комп’ютерних технологій кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (ауд.103); 
інформаційно-дорадчому центрі з обліку, оподаткування та аудиту (ауд. 92).
На комп’ютерне обладнання встановлено ліцензійне програмне забезпечення (зокрема "Бухгалтерія для України"; 
MASTER:Бухгалтерія; ІПС «Ліга:Закон»). Всі комп’ютери в класах підключені до мережі Інтернет, що дозволяє в 
процесі навчання використовувати всі доступні он-лайн ресурси. 
Для задоволення інформаційних потреб студентів та викладачів працює бібліотека, до складу якої входить 
абонемент, читальний зал, зал електронної бібліотеки (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). В бібліотеці щорічно у 
відповідності до запитів кафедри здійснюється підписка на періодичні фахові видання (зокрема, Аудитор України, 
Баланс-бюджет, Бухгалтерія: бюджет, Все про бухгалтерський облік, Все про бухоблік та податки). Крім того, для 
кожної дисципліни, яка викладається на ОПП, викладачами підібрано каталог електронних навчальних 
підручників, посібників та інших ресурсів, що надаються здобувачам вищої освіти.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
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цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище, створене в університеті, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти 
завдяки наявності якісної  матеріально-технічної бази та побудові в університеті студентоцентрованої моделі 
освітнього процесу.
Загальна площа споруд і будівель університету, що використовуються для проведення навчально-лабораторних 
занять, адміністративних, господарських та інших цілей, становить 36711 м2. З них – навчальні корпуси та 
приміщення, задіяні у навчальному процесі загальною площею 16252 м2 та гуртожитки загальною площею 11601,95 
м2 (https://cutt.ly/PfM6CLH). Діє спортивний комплекс  (два спортивних зали площею 522 м2 і 426,0 м2, зал 
силових тренажерів, настільного тенісу, боротьби, боксу, шейпінгу, відкритий спортивний майданчик з штучним 
покриттям для гри у мініфутбол). 
Для розвитку особистості та набуття соціальних навичок (soft skills) здобувачів вищої освіти доступні фахові гуртки 
на кафедрі, гуртки за інтересами, спортивні секції, актова зала (https://cutt.ly/df1qfGX; https://cutt.ly/jf1q5X3) . 
Щорічно кафедрою проводиться ряд культурно-масових заходів для студентів, що навчаються на ОПП 
(Міжнародний день бухгалтера, Обласний конкурс «Податківець ІІІ тисячоліття», фахові турніри та інтелектуальні 
конкурси тощо). 
Виявлення і врахування потреб та інтересів студентів здійснюється шляхом їх періодичного опитування під час 
зустрічей та налагодженою роботою інституту кураторів.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Освітнє середовище університету є безпечним для життя й здоров’я здобувачів вищої освіти, що забезпечується 
системою заходів щодо охорони праці, дотримання техніки безпеки, санітарних норм та правил, а також правил 
протипожежної безпеки. На території університету налагоджена система охорони порядку.
Аудиторний фонд та гуртожитки університету заходяться у належному санітарно-технічному стані. Корпуси мають 
централізоване опалення, загально-обмінну вентиляцію, централізоване холодне водопостачання та 
водовідведення; систему пожежозахисту; природне і штучне (електричне) освітлення. В приміщеннях університету 
дотримуються температурного режиму, що дозволяє здійснювати комфортний та безперервний освітній процес. 
Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічний персонал проходять інструктажі з основ безпеки життя. Інструктаж 
з охорони праці є обов’язковою умовою проходження навчальних та виробничих практик.
В університеті створена атмосфера, яка дозволяє уникати конфліктних ситуацій. Дотримання сприятливого 
психологічного клімату здійснюється на основі положень університету, зокрема, Положення про порядок 
запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, 
дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/sf1wWOj).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В університеті діє комплексна інформаційна система, що спрямована на підтримку здобувачів вищої освіти 
протягом всього терміну навчання. 
Освітня підтримка здійснюється щодо інформування про: організацію навчального процесу; зміст та компоненти 
ОПП; форми навчання; форми контролю та критерії оцінювання знань. Кафедра бухгалтерського обліку, 
оподаткування і аудиту розробляє і доводить до здобувачів механізми вибору індивідуальної освітньої траєкторії. 
Інформація щодо освітнього процесу оприлюднюється через інформаційні ресурси  університету та шляхом 
комунікації студентів і викладачів під час лекційних та  практичних занять, консультацій тощо.
Здобувач вищої освіти має право за потреби звернутися до будь-якого представника адміністрації або науково-
педагогічного персоналу для отримання додаткової консультативної допомоги з питань, що належать до їх сфери 
компетенції. 
Важливо, що в кожній академічній групі є куратор, який спільно з адміністрацією факультету, кафедри та 
університету здійснює інформаційну підтримку здобувачів ОПП з освітніх, організаційних, виховних та соціальних 
питань.
В університеті розміщені скриньки довіри, де студенти у разі необхідності можуть залишити анонімне звернення 
адміністрації, яке буде негайно розглянуте.
Організаційна підтримка здійснюється при виникненні адміністративних та організаційних питань навчання та 
побуту; оформленні документів; організації взаємодії з підрозділами та керівництвом університету. 
Соціально-побутові потреби здобувачів задовольняються в повному обсязі. Здобувачам створені всі необхідні умови 
для самостійної роботи, фізичного та духовного розвитку.
За результатами спілкування із здобувачами, студенти відзначають високий рівень освітніх, організаційних, 
інформаційних, консультативних та соціальних механізмів, які забезпечують їх підтримку в процесі навчання.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В університеті приділяється постійна увага дотриманню вимог щодо забезпечення комфортних умов особам з 
особливими освітніми потребами. 
Для доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення створені 
відповідні умови. Зокрема, облаштовано безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої 
інфраструктури (обладнано пандусами входи в корпуси № 2 та № 4, а також виготовлено та змонтовано металеві 
перила для входу в будівлі та передбачено надання допомоги особам з обмеженою можливістю черговими по 
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корпусах). В університеті діє Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (https://cutt.ly/Jf1rpGw).
Крім того, діє система використання дистанційних технологій. Студент з особливими освітніми потребами має право 
та можливість отримати дистанційний доступ до всіх навчальних матеріалів за освітніми компонентами ОПП у 
зручний для нього спосіб, а також здійснити контроль отриманих результатів навчання в дистанційному режимі.
Студенти з особливими освітніми потребами можуть навчатися за індивідуальним графіком навчання.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В університеті існують чіткі та зрозумілі політика і процедури врегулювання конфліктних ситуацій, які є 
доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОПП. 
Врегулювання конфлікту інтересів в університеті здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції» та «Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів 
учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/sf1wWOj). 
Для повідомлення про факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, конфліктних 
ситуацій, що виникають під час освітнього процесу, можна звернутися до адміністрації університету або через 
скриньку довіри. Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ЗВО відбувається відповідно до діючого 
законодавства.
Протягом періоду реалізації ОПП конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОПП в університеті регламентовано: 
«Положенням про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ» 
(https://cutt.ly/nf1aGYt);  «Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/df1ssxb);  
«Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/nf1sivA).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в університеті передбачає моніторинг ОПП та її перегляд не 
рідше одного разу на рік. Наприкінці кожного навчального року проектна група ОПП здійснює її перегляд в частині: 
компетентностей, якими повинен володіти випускник, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці виходячи із 
аналізу запитів роботодавців; результатів навчання, які повинен демонструвати здобувач освіти після завершення 
навчання; освітніх компонентів, які використовуються для формування результатів навчання та набуття 
компетентностей. Зміни також вносяться за наслідками прийняття нової нормативної бази з питань обліку, 
оподаткування, аудиту.
Переглянута ОПП передається в Раду стейкхолдерів, яка надає свої пропозиції щодо удосконалення ОПП. ОПП 
обговорюється на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету та затверджується на Вченій раді 
університету.
Оцінка тенденцій розвитку ринку праці фахівців з обліку і оподаткування з дипломом магістра та врахування думки 
ключових стейкхолдерів дозволили внести такі зміни в ОПП 2019/2020 н.р.:
1. Зважаючи на запити роботодавців та випускників спеціальності «Облік і оподаткування» в ОПП зроблено акцент 
на її практичну спрямованість. До навчального плану введено такі обов’язкові освітні компоненти як «Практика 
бухгалтерського обліку для управління підприємством», «Практика аудиту господарської діяльності», «Практика 
податкового обліку і адміністрування податків». Збільшено обсяг практичної підготовки на виробництві.
2. Врахована думка роботодавців щодо необхідності поглибленого вивчення підходів до побудови обліку, 
оподаткування і аудиту в процесі зовнішньоекономічної діяльності, що є надзвичайно актуальним в умовах 
євроінтеграційних процесів. В зв’язку з цим, введено як обов’язкову дисципліну «Облік і аудит у митній справі». До 
ОПП введено додаткові результати навчання (РН20) та фахові компетентності (СК11).
3. Більшість роботодавців, посилаючись на свій досвід, солідарні в тому, що фахівець з обліку і оподаткування з 
дипломом магістра повинен вміти не лише сформувати інформацію, але і ефективно використати її в системі 
управління підприємством. Тому було запропоновано посилити ОПП освітньою компонентою «Контролінг в 
управлінні бізнесом».
4. Відбувся перегляд підходів щодо побудови індивідуальної освітньої траєкторії в частині вибіркових освітніх 
компонентів. Здобувачами освітнього ступеня магістр запропоновано зменшити кількість дисциплін вільного 
вибору одночасно збільшивши їх обсяги та якісно наповнивши зміст.  Разом з тим, на їх думку, варто запропонувати 
за кожним вибірковим освітнім компонентом більшу варіативність дисциплін. 
Така пропозиція була додатково обговорена із роботодавцями та визначено пул з 15 дисциплін, які зможуть 
забезпечити формування актуальних на ринку праці фахових компетентностей.

Сторінка 17



Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі освітнього ступеня магістр залучаються до процесу періодичного перегляду ОПП шляхом участі в Раді 
стейкхолдерів (студентка 1-го курсу – Василенко Ірина та студентка 2-го курсу Войченко Вікторія), а отже беруть 
активну участь як в розробці, так і в моніторингу та періодичному перегляді ОПП. Думка здобувачів вищої освіти 
врахована при формуванні переліку компетентностей, результатів навчання, а також освітніх компонентів, що їх 
забезпечують. 
Відбувається періодичне обговорення можливих напрямів удосконалення змісту освітніх компонентів (навчальних 
дисциплін, практичних тренінгів тощо), передбачених навчальним планом. Із здобувачами освітнього ступеня 
магістр погоджено освітні компоненти вільного вибору та обсяг навчання за ними. 
Проводиться анкетування здобувачів вищої освіти за допомогою паперових анкет та гугл-опитувальників.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Відповідно до «Положення про студентське самоврядування у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/Zf1R655) в частині 
внутрішнього забезпечення якості ОПП органи студентського самоврядування: 
• беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи;
• проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 
• беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 
• делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
• вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм. 
Учасники студентського самоврядування приймають участь в обговоренні питань якості освітнього процесу 
(зокрема, перегляді ОПП, обговоренні проблем ефективного застосування сучасних інноваційних методів 
викладання, об’єктивного та адекватного оцінювання знань та вмінь студентів, проінформованість студентів про 
демократичні методи усунення конфліктних ситуацій тощо).
Студентами спеціальності «Облік і оподаткування» створено Раду студентського самоврядування спеціальності, яка 
в тому числі представлена окремо на бакалаврському і магістерському рівнях. Структура та склад Ради знаходяться 
на сторінці кафедри на сайті університету. Представники первинної ланки студентського самоврядування – старости 
академічних груп спеціальності «Облік і оподаткування» представлені у Раді стейкхолдерів спеціальності та 
приймають активну участь в обговоренні питань якості освітнього процесу

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Перегляд ОПП здійснюється не рідше одного разу на рік обов’язково із залученням представників роботодавців – 
членів Ради стейкхолдерів та інших зацікавлених представників суб’єктів господарювання. 
Кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту заключено ряд договорів з роботодавцями, які 
представляють бізнес різних видів економічної діяльності, державний сектор, фінансово-кредитні установи, 
податкову службу, пенсійний фонд, службу зайнятості, аудиторські компанії, консультаційні та аутсорсингові фірми. 
Робота в рамках цих договорів дозволяє в режимі реального часу відслідковувати запити роботодавців на фахівців за 
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та враховувати їх при перегляді ОПП.
Головою екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти є представник роботодавців, який може 
об’єктивно оцінити результати навчання здобувачів вищої освіти, встановити відповідність набутих 
компетентностей та висловити своє бачення щодо покращення ОПП.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Враховуючи 50-річний досвід підготовки в університеті фахівців в сфері обліку, аудиту, оподаткування, аналізу, 
маємо велику кількість випускників, які працюють в різних регіонах України та закордоном на посадах облікового, 
аналітичного, економічного, аудиторського спрямування та займають управлінські посади на підприємствах, 
установах, організаціях. Випускники запрошуються на різноманітні заходи, які проводяться в університеті. 
Багато випускників підтримують зв'язок із кафедрою для професійного спілкування, отримання консультацій щодо 
їх фахової діяльності, обміну досвідом, практичної підготовки студентів. Це дозволяє здійснювати моніторинг їх 
працевлаштування та кар’єрного зростання.
На кафедрі ведеться робота по створенню бази випускників спеціальності, збираються їх контактні дані, місця 
працевлаштування та посади. Це дасть можливість відслідковувати їх кар’єрний шлях та траєкторію 
працевлаштування, а також налагодити зворотній зв'язок. 
Кафедрою заключено договір з Житомирським обласним центром зайнятості з метою покращення роботи по 
працевлаштуванню випускників ОПП.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Система внутрішнього забезпечення якості регулюється Положенням про внутрішню систему забезпечення якості 
вищої освіти у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/SgqTMas) та спрямована на виявлення недоліків в освітньому процесі та 
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розробки заходів  щодо їх усунення. 
За час реалізації ОПП системою внутрішнього забезпечення якості суттєвих недоліків виявлено не було. Вузькими 
місцями були: обмежені технічні можливості перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат; недосконалий механізм 
підбору вибіркових дисциплін з врахуванням потреб студентів та замовників освітніх послуг для формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.
Реакція системи забезпечення якості університету на виявлені недоліки. В університеті формується середовище, у 
якому порушення академічної доброчесності неприпустимо (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-
dobrochesnist), забезпечено технічну можливість перевірки випускових робіт на плагіат (з 2019 р. це здійснюється за 
допомогою програм “Unicheck” та “StrikePlagiarism”). 
В ОПП 2020/2021 н.р. було змінено підходи до вибірковості дисциплін студентами – замість блокової системи 
запроваджено вибір окремих дисциплін з розробленого пулу. За пропозицією Ради стейкхолдерів наступні зміни в 
ОПП будуть стосуватися вибірковості не лише з пулу фахових дисциплін, а і з дисциплін, що формують загальні 
компетентності.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОПП проводиться вперше. Щодо зауважень, що були висловлені за результатами акредитації інших 
ОП, які проходили у 2019-2020 рр. в університеті, то вживаються заходи з реалізації рекомендацій експертів, 
галузевих експертних рад та Національного агентства щодо вдосконалення внутрішньої системи якості освіти. 
В університеті належним чином організована робота з розгляду результатів попередніх акредитацій інших ОП, які 
стали предметом обговорення на засіданнях кафедри.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур системи внутрішнього забезпечення якості ОПП на 
всіх етапах її реалізації шляхом: дискусійного обговорення якості ОПП під час засідань кафедри, вченої ради 
факультету, науково-методичної комісії факультету, наукових та методичний заходів; популяризації дотримання 
принципів академічної доброчесності, сприяння у виявленні академічного плагіату.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Організація внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті передбачає взаємодію структурних підрозділів 
за такими рівнями: 
• загальноуніверситетський – представлений ректоратом, Вченою радою університету. На цьому рівні визначаються 
місія університету, формується політика якості, впроваджуються принципи управління якістю, розробляється 
програма якості та загальні процедуризабезпечення якості освітнього процесу. Координацію процесів внутрішнього 
забезпечення якості освіти здійснює навчально-науковий центр забезпечення якості освіти. 
• факультетський – представлений деканатом, вченою радою факультету, навчально-методичними комісіями 
факультетів. Цей рівень забезпечує якість організації навчального процесу.
• кафедральний – представлений гарантами освітніх програм, проектними групами освітніх програм, науково-
педагогічним персоналом кафедри, кураторами академічних груп, консультативними органами стейкхолдерів. 
Здійснюється розроблення освітніх програм, навчальних планів, забезпечується та оцінюється ступінь відповідності 
кадрового, матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення освітнього процесу кафедри вимогам 
освітніх програм, нормативних документів.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу ЖНАЕУ відображено та регулюються на основі:
Статуту Житомирського національного агроекологічного університету
Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ Положення про 
кваліфікаційні роботи в ЖНАЕУ
Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ
Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань ЖНАЕУ
Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ
Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ
Уся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті 
університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).
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Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Інформацію про оприлюднення проекту ОПП «Облік і оподаткування» розміщують на офіційному веб-сайті 
ЖНАЕУ у розділі «Публічна інформація», «Громадські обговорення» з метою отримання зауважень та пропозицій 
зацікавлених сторін (стейкхолдерів) (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/osvitnii-protses

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОПП:
1) універсальна спрямованість підготовки фахівців, що дозволяє значно розширити можливості їх 
працевлаштування та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці, зокрема в сферах господарюючих 
структур бізнесу, фінансово-кредитних установ, державного сектору, аудиту, оціночної діяльності тощо; 
2) глибока практична спрямованість ОПП, яка успішно поєднана з теоретичним навчанням, та дозволяє швидко 
інтегруватися у фахові процеси на виробництві;
3) забезпечення формування індивідуальної траєкторії навчання через можливість вибору освітніх компонентів, 
тематики курсових та кваліфікаційних робіт, баз практики;  
4) гнучкість та адаптивність ОПП до мінливості вимог ринку праці в частині вдосконалення змісту окремих освітніх 
компонентів;
4) кадровий потенціал – всі науково-педагогічні працівники, залучені на ОПП мають високі показники професійної 
активності;
5) поглиблена увага до місця і ролі фахівця в системі зовнішньоекономічних зав’язків, можливості виконання 
митних процедур та здійснення облікового процесу, аудиту і аналізу ЗЕД; 
6) постійна участь представників роботодавців в розробці та реалізації ОПП, що дозволяє врахувати в ній 
найсучасніші тенденції у формуванні компетентностей фахівців;
7) можливості реалізації ОПП в умовах дуальної форми навчання; 
8) вагома наукова компонента ОПП, яка реалізується в процесі написання наукових статей та кваліфікаційних робіт, 
що дозволяє продовжувати навчання на третьому науковому рівні освіти;
9) забезпечення можливості одержання навиків практики консультування з питань обліку, оподаткування, 
оцінювання і аналізу.
Слабкі сторони ОПП:
1) недостатньо широке коло можливостей академічної мобільності здобувачів вищої освіти на вітчизняному та 
міжнародному рівні;
2) недостатнє розмежування баз виробничих практик для одержання компетентностей щодо побудови облікового 
процесу в підприємницьких суб’єктах господарювання, державному секторі, банківських установах, окремих видах 
економічної діяльності, роботи ДПС, ДМС, ДАС та аудиторських фірм;
3) відсутність у ОПП освітніх компонентів іноземною мовою, що дозволило б отримати глибші практичні навички 
фахової комунікації.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОПП є посилення компетентностей випускників та конкурентоспроможності на ринку 
праці. Для цього планується здійснити наступні заходи. 
1. Удосконалення змістовного наповнення ОПП, що передбачає подальшу постійну співпрацю із стейкхолдерами 
шляхом покращення комунікаційних каналів з ними для збору думок та пропозицій.
2. Подальше впровадження в ОПП вибіркових дисциплін, які формують соціальні навички (softskills), у 
відповідності до необхідних на ринку праці загальних компетентностей для виконання фахових функцій. Мотивація 
студентів до отримання соціальних навичок за допомогою неформальної освіти.
3. Посилення вивчення фахової іноземної мови шляхом забезпечення викладання окремих дисциплін або їх 
компонентів іноземною мовою.
4. Використання сучасних можливостей дистанційного навчання для покращення комунікації між викладачем та 
здобувачем вищої освіти.
5. Впровадження результатів пілотного проекту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців 
за дуальною формою здобуття освіти (Наказ МОН України № 1296 від 15.10.2019 р.) в освітній процес підготовки 
фахівців за спеціальністю в університеті.
6.Активізація роботи щодо реалізації академічної мобільності здобувачів вищої освіти.
7. Забезпечення постійного підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу шляхом участі у 
міжнародних проєктах, заходах неформальної освіти, фахових заходах.
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Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 09.10.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

Силабус 
_кваліфікаційна 

робота.pdf

P7xCE24/Oth23cVw
K3T3THwfXXuXnz3

zne13YpTTdpI=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Переддипломна 
практика

практика Силабус_Переддип
ломна 

практика.pdf

lzlgGx7LSfFHlUEwn
NT4bNGVRLaCnRl

mj3ctOeK+ZY8=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 
р.Операційна система Windows 
10, пакет офісних програм 
Microsoft Office 2016.

Оціночно-аналітична 
діяльність

практика Силабус_Оціночно-
аналітична 

діяльність.pdf

mZxbnqP189g8opM
BfG6gXHfppPgEc89

yU8+FCV0wrXo=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

практика Силабус _Основи 
наукової роботи 
та підготовка 
стартапів.pdf

q7HgVCUE86MJHu
JCBJQ+N5rYNUZU
Gbgnu/LfOQwKl/c=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

курсова робота 
(проект)

Силабус_Курсова 
робота_Практика 

бухгалтерського 
обліку.pdf

e79pro+5GBGw5xzD
eY4KeuyXyJvsUxDzk

xr89HAJNPg=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

курсова робота 
(проект)

Силабус_Міждисци
плінарна курсова 

робота.pdf

Ou94hv4NdqabnM9
87CAa7gu9mle9fbTJ

EVrMuAWXVVY=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 



введення в експлуатацію – 2018 
р. Операційна система Windows 
10, пакет офісних програм 
Microsoft Office 2016.

Облік і аудит у митній 
справі

навчальна 
дисципліна

Силабус _Облік і 
аудит у митній 

справі.pdf

704NMEVraQzAvd/s
rpmOh/AG5SJ9vDr
MNLneORpX7AE=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Практика податкового 
обліку і 
адміністрування 
податків

навчальна 
дисципліна

Силабус 
_Практика 

податкового обліку 
і адміністрування 

податків (3).pdf

Ikgi7TfJ3EGInxwV15
EjDjPZ1T8CO2W89c

fanGBAg/k=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Практика аудиту 
господарської 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Силабус 
_Практика 

аудиту 
господарської 

діяльності (1).pdf

fbwk3dbIKAAlrCYW
EZhMGv3DGYd9Cj2

/r3xuD5Scgy8=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.;
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Організація 
бухгалтерського 
обліку

навчальна 
дисципліна

Силабус_Організац
ія бухгалтерського 

обліку.pdf

HoEvSFh4hLxsDceO
YEQxBb/wIVN4RR3

TXAB9GlzhdvI=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.;
Касовий апарат Екселліо, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.; реєстратор розрахунк. 
Операцій MINI-500,02ME з   
модемом, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Фінансовий аналіз навчальна 
дисципліна

Силабус_фінансови
й аналіз.pdf

pynhtVP72df3v8cM6
PYb+OWW8KcUPN
TL5gHfdNFSnQQ=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р. Операційна система Windows 
10, пакет офісних програм 
Microsoft Office 2016.

Практика навчальна Силабус XHhy58sF7cbLS6u2I Мультимедійний Проектор 



бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

дисципліна _Практика 
бухгалтерського 

обліку для 
управління 

підприємством.pdf

hF5NqDkCyPp2PvY3
lfKzfzmGvk=

EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.;
Касовий апарат Екселліо, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.; реєстратор розрахунк. 
Операцій MINI-500,02ME з   
модемом, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Фахова іноземна мова 
(рівень В 2)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Фахова 
іноземна мова 
(рівень В2).pdf

vB7vqdgjKtPaFhy6Sv
D85EjA+s/Lg9+m3v

TTKqZziRE=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Контролінг в 
управлінні бізнесом

навчальна 
дисципліна

Силабус 
_Контролінг в 

управлінні 
бізнесом.pdf

hgufF+Up6MwbToJg
UIcMy5yQ6c3yhxZz3

Ry4oZ9FvkI=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Глобальна економіка і 
інноваційний 
розвиток

навчальна 
дисципліна

Силабус_Глобальна 
економіка та 
інноваційний 
розвиток.pdf

rkNwGC77NYNfelog1
xYbNwlr0h5O5VOsC

fE0me4APEM=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

практика Силабус 
_Консультаційно-

дорадча 
діяльність.pdf

92ygdZrmwIK0mf/F
G0qvvT1e+QpX6D2
NBU0xWdyj6OE=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК Intel 
G3240 – 5 шт, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; ПК AMI9 
PC2XXP Sempron – 11 шт, рік 
введення в експлуатацію – 2018 
р.;
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування
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спеціаліста, 

Національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 
050106 Облік і 

аудит

17 Практика 
бухгалтерськог
о обліку для 
управління 
підприємством

Кандидат 
економічних наук, 
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Атестат доцента 12ДЦ 
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Сертифікат про 
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відносини» / Н.М. 
Куцмус / Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020 – 41 с. 
2. Куцмус Н.М. 
Методичні матеріали 
для вивчення курсу 
«Міжнародна біржова 
діяльність» для 
студентів для 
здобувачів ОС 
«Магістр» за 
освітньою програмою 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» / Н.М. 
Куцмус / Житомир, 
ЖНАЕУ, 2020 – 41 с. 
3. Куцмус Н.М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Міжнародна 
торгівля» для 
студентів 
спеціальності 292 
«Міжнародні 
економічні 
відносини» / Н.М. 
Куцмус / Житомир, 
ЖНАЕУ, 2018 – 71 с. 
4. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Глобальна 
економіка» для 
студентів ОКР 
«Магістр» 072 
"Фінанси, банківська 
справа та 
страхування" (галузь 
знань 07 "Управління 
та адміністрування") 
денної та заочної 
форми навчання / 
Куцмус Н.М., Усюк 
Т.В.; Житомир, 2015, 
66 с.
пп.14. 
2016 р. – студентка 
факультету економіки 
та менеджменту І.В. 
Калініченко, зайняла 
3 місце на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт за 
напрямом “Гендерні 
дослідження” (тема 
роботи: Виклики в 
реалізації Цілей 
розвитку тисячоліття: 
гендерний аспект), 
Бердянський 
державний 



педагогічний 
університет; 2017 р. 
пп.15. 
1. Kutsmus N., 
Gagalyuk T. Large-Scale 
Farming and Gender 
Equality in Rural Areas: 
The Case of Ukraine. 
Rural Labor in 
Transition: Structural 
Change, Migration and 
Governance : 
Presentations of IAMO 
Forum 2016. Halle 
(Saale) (Germany) : 
IAMO. 2016. Available 
at: 
https://forum2016.iam
o.de/microsites/forum2
016. 
iamo.de/fileadmin/prae
senta tionen /B3 
_Kutsmus_The_Effects
_of_ LargeScale_ 
Farming_on_Gender 
_Equality_ 
in_Rural_Areas_The_
Case _of_Ukraine_ 
IAMO 
_Forum_2016.pdf)
2. Kutsmus N., 
Kovalchuk O. Gender 
challenges for rural 
development policy. 
Rural development : 
Proceedings of the 
International Scientific 
conference. Vilnius 
(Lithuania) : 
Agriculture Academy of 
Vytatus Magnus 
University. 2019. 
Available at: 
https://ejournals.vdu.lt
/index.php/rd/article/v
iew/602/559
3. Kutsmus N., 
Matjushenko O. Export 
orientation vs import 
dependence of 
agricultural sector of 
Ukraine. Economy and 
society: modern 
foundation for human 
development : 
Proceedings of 
International scientific 
conference, Liepzig : 
Liepzig University. 
2016. P. 34–37. 
4. Куцмус Н. М. 
Гендер та інновації в 
розвитку сільської 
економіки / 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : 
матеріали ІV Міжнар. 
наук.-практ. форуму. 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2018. С. 123–128.
5. Куцмус Н., 
Харитонюк А. 
Тенденции 
формирования рынка 
продукции 
ягодоводства в 
Украине: 
внешнеэкономически
й аспект. 



Внешнеэкономическа
я деятельность страны 
в условиях вступления 
мировой экономики в 
режим 
турбулентности : 
труды международной 
научно-практической 
конференции – 
Астана: Евразийский 
национальный 
университет им. Л.Н. 
Гумилева. 2015. С. 
349–352.
пп.16.  Член ГО 
"Наукові горизонти"

192785 Мороз Юлія 
Юзефівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 
050106 Облік і 

аудит

17 Практика 
аудиту 
господарської 
діяльності

Доктор економічних 
наук, професор
Житомирський 
інженерно-
технологічний 
інститут 
Диплом з відзнакою 
ТМ № 10667209 від 
25.12.1998 року за 
спеціальністю « Облік 
і аудит» кваліфікація 
«Економіст з 
бухгалтерського 
обліку і аудиту»

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 020130 від 
8.10.2003 року за 
спеціальністю 
08.03.01 «Статистика»
Тема: «Методологічні 
засади побудови 
податкової 
статистики»

Атестат доцента 12ДЦ 
№ 016169 від 
22.02.2007 року 
кафедри 
бухгалтерського 
обліку

Диплом доктора 
економічних наук ДД 
№ 001371 від 
26.10.2012 року зі 
спеціальності 
08.00.09 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності)» тема: 
«Бухгалтерський 
облік та аналітичне 
забезпечення 
моніторингу 
економічного 
потенціалу 
підприємства»

Атестат професора 
12ПР №  009128 від 
17.01.2014 року  
кафедри 
бухгалтерського 
обліку 

Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о дорадника № 
0001168 від 12.05.2010 



року з надання послуг 
з питань економіки, 
бухгалтерського 
обліку, аналізу 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004539-17 
від 23.10.2017 р. 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Інноваційні підходи 
до формування 
компетентностей 
фахівців з питань 
організації аудиту 
достовірності звітності 
підприємства» 

Член громадської 
ради при ГУ ДПС у 
Житомирській області

Публікації та 
дослідження за 
курсом 
«Практика аудиту 
господарської 
діяльності» 
1. Мороз Ю.Ю. Аудит 
витрат на охорону та 
раціональне 
використання 
природних ресурсів в 
процесі господарської 
діяльності 
підприємств. 
Проблеми теорії та 
методології 
бухгалтерського 
обліку, контролю і 
аналізу: міжнародний 
збірник наукових 
праць. Житомир: 
ЖДТУ, 2016. Випуск 1 
(34). C. 125-135
2. Цал-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю., 
Мельник Т. Ю.  Облік, 
статистика, аналіз  та 
аудит в системі 
контролювання 
фінансових 
результатів 
підприємства: 
монографія. 
Житомир: ПП «Рута», 
2016. 292 с.
3. Бухгалтерський 
облік і аудит в 
управлінні 
лісогосподарським 
підприємством : 
підруч. / Ю. Ю. 
Мороз, Ю. С. Цал-
Цалко, В. С. Ейсмонт, 
Т. С. Гайдучок, Н. 
І.Цегельник. 
Житомир : Рута, 2019. 
372 с.
4. Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. 
Інформаційне 
забезпечення 
оцінювання якості 
надання туристичних 
послуг: облік, аудит, 



контроль, статистика. 
Перспективи, 
проблеми і завдання 
розвитку сфери 
туризму і рекреації в 
Україні : матеріали ХІ 
Пленуму Правління 
Спілки економістів 
України. Київ : АВД 
Плюс, 2017. С. 244–
255.
5. Мороз Ю. Ю. 
Аутсорсинг 
бухгалтерських послуг 
для господарюючих 
структур об’єднаних 
територіальних 
громад. Актуальні 
проблеми розвитку 
обліку, аналізу, 
контролю і 
оподаткування у 
контексті 
Європейської 
інтеграції та сучасних 
викликів глобалізації: 
матеріали VІІI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Львів : Вид-во 
Львів. торговельно-
економічного ун-ту, 
2018. С. 206-208.
6. Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. 
Сертифікація 
органічного 
виробництва: 
проблеми організації, 
аудиту та обліково-
інформаційного 
забезпечення 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
зб. доп. учасн. VI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Житомир : О. О. 
Євенок, 2018. С. 37–
47.
7. Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. 
Фінансовий контроль 
комунального майна 
територіальної 
громади. Інструменти 
і практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю, 19 
черв. 2018 р.  
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 107–113.
8. Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. 
Бухгалтерський облік 
як інструмент 
попереднього і 
поточного 
фінансового контролю 
показників звітності. 
Розвиток інтегрованої 
звітності підприємств 
: тези виступів 
Міжнар. наук. конф. 
Житомир : Житомир. 
політехніка, 2019. С. 
309–310.
9. Мороз Ю. Ю., Цаль-



Цалко Ю.С. 
Аутсорсингова 
діяльність 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів та її 
облік. Кооперативні 
читання: 2019 рік : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 7 
черв. 2019 р. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2019. С. 39–
48.
10. Мороз Ю. Ю., 
Цаль-Цалко Ю.С. 
Державна власність: 
аспекти контролю і 
аудиту в процесі 
управління. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи : 
наук. монографія / за 
ред. І. А. Мельничука. 
Житомир : Рута, 2019. 
С. 183–194. 200 с. 
11. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. 
Проблемні аспекти 
звіту про управління 
великих підприємств 
як суб’єктів 
суспільного інтересу. 
Розвиток обліку, 
аналізу і аудиту 
суб'єктів суспільного 
інтересу : зб. тез 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Житомир : 
ЖДТУ, 2017. С. 102–
103.
12. Аудит: підручник / 
Ю.С. Цал-Цалко, 
Ю.Ю. Мороз та ін. – 
Житомир: ПП “Рута”, 
2012. – 275 с.

Види і результати 
професійної 
діяльності відповідно 
до п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності 
Постанова КМУ № 
1187 від 30.12.2015 
року
пп.1: 
1. Julia Moroz, Joseph 
Tsal-Tsalko, Olexandr 
Caikin Organizational 
and management 
fundamentals of 
Ukraine organic 
production. 
Management theory 
and studies for rural 
business and 
infrastructure 
development. 2018. 
Vol. 40. No. 2. Р. 232–
242 (Web of Science 
Core Collection).
2. Moroz J., Telovata 
M., Syrtseva S., 
Haiduchok T., Babich 
I., Yurchenko O. Sick 
leave accounting: 
analysis of non-



standard cases. 
International Journal of 
Management. Volume 
11. Issue 3. March 
2020. pp. 390–398. 
(Scopus).
3. Panasyuk V., Kuzina 
R., Moroz J., Babich I, 
Melnychuk I., 
Chyzhyshyn O. 
Accounting of exchange 
rate differences on 
transactions with 
foreign currency loans. 
International Journal of 
Advanced Research in 
Engineering and 
Technology. Volume 11, 
Issue 5, 1 May 2020, 
Pages 391-398 
(Scopus).
пп.2. 
1. Мороз Ю.Ю. 
Проблема оцінювання 
результатів роботи 
підприємства за 
обліковою 
інформацією: 
прибуток чи додана 
вартість. Проблемні 
аспекти та  
перспективи розвитку 
обліку, контролю, 
аналізу і 
оподаткування 
суб’єктів 
господарювання в 
умовах глобалізації 
економіки: 
колективна 
монографія. – Кривий 
Ріг: Вид, 2017. 408 с. С. 
99 – 120.
2. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю. 
Імплементація 
стандартів ЄС з 
бухгалтерського 
обліку до облікової 
політики українських 
підприємств. Облік і 
фінанси. 2017. № 4 
(78). С. 53-57.
2. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  
Обліково-статистичні 
аспекти вартісного 
оцінювання якості 
зайнятості 
працівників 
підприємства. 
Проблеми економіки. 
2018. №4 (38). С. 338 
– 343.
3. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  
Інформаційне 
забезпечення 
управління 
територіальними 
громадами: аспекти 
статистики і 
фінансової звітності. 
Проблеми економіки. 
2018. №2 (36). С. 389 
– 395.
5. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю.  
Статистичні й облікові 
аспекти формування і 
оцінювання 



економічних 
показників розвитку 
соціальних медіа як 
суб’єктів бізнесу 
України. Проблеми 
економіки № 4 (42), 
2019. С. 223-230.
6. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  
Статистично-облікове 
забезпечення 
оцінювання якості 
зайнятості персоналу 
на підприємстві за 
показником доданої 
вартості. Бізнес-
Інформ. 2019. № 1. С. 
358 – 363.
7. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  Рябцева 
Н. О. Бюджетні 
програми розвитку 
туризму: формування 
показників 
результативності, їх 
облікове забезпечення 
і аналіз. Наукові 
горизонти. 2019. № 5 
(78). С. 84 – 95.
8. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  Рябцева 
Н. О. Інформаційно-
контрольні аспекти 
забезпечення 
оцінювання якості 
надання туристичних 
послуг. Наукові 
горизонти. 2019. № 1 
(74). С. 63 – 68. 
9. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю. 
Класифікація у сфері 
соціальних медіа: 
прикладна статистика 
та система обліку. 
Бізнес Інформ. 2020. 
№1. C. 256–264. 
пп.3. 
1. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Управлінський облік: 
Підручник. Житомир: 
ПП «Рута», 2015. 632 
с. 
2. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю.Ю., Т. Ю. 
Мельник. Облік, 
статистика, аналіз та 
аудит в системі 
контролювання 
фінансових 
результатів 
підприємства: 
Монографія. 
Житомир: ПП «Рута», 
2016. 292 с.
3. Мороз Ю. Ю., 
ЕйсмонтВ. С., Цал-
Цалко Ю. С., Гайдучок 
Т. С., Цегельник Н. І. 
Бухгалтерський облік і 
аудит в управлінні 
лісогосподарським 
підприємством: 
Підручник. Житомир: 
ПП “Рута”, 2019. 396 с.  
4. План рахунків 
бухгалтерського 
обліку у визначеннях 
та схемах : навчально-



наочний посібник / 
Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. 
Ю. Мороз, Т. С. 
Гайдучок [та ін.] 
Житомир : Рута, 2019. 
212 с.
5. Митна діяльність в 
Україні: організація та 
облікове 
забезпечення. Вип. 1. 
Організація митної 
діяльності в Україні, її 
роль в розвитку 
бізнесу та облікове 
забезпечення: 
посібник / Ю. Ю. 
Мороз, Ю. С. Цал-
Цалко, Т. С. Гайдучок, 
Н. І. Цегельник. 
Житомир : Рута, 2020. 
136 с.
пп.4. 
1. Мельник Тетяна 
Юріївна. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
контролювання 
фінансових 
результатів 
підприємств: дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. 08.00.09 – 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2016.
2. Цегельник Ніна 
Іванівна. 
Бухгалтерський облік 
розрахунків з 
покупцями та 
замовниками: 
організація та 
методика: дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. . 08.00.09 – 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2019.
3. Щирська Антоніна 
Юліївна. Розвиток 
обліку в забезпеченні 
якості інформації: 
дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. 
наук за спец. . 
08.00.09 – 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2019.
пп. 7. 
Член Науково-
методичної комісії з 
бізнесу, управління і 
права Міністерства 
освіти і науки 
України, підкомісія 
071 «Облік і 
оподаткування» 
(Наказ МОН України 
№ 375 від 06.04.2016 



р.) (2016 р. – 2019 р.).
пп. 8. 
Керівник  наукової 
теми «Розвиток 
бухгалтерського 
обліку, статистики, 
контролю і 
оподаткування в 
умовах економічного 
зростання України 
основаному на 
залученні інвестицій 
та інноваційному 
виробництві 
продуктів з високим 
ступенем доданої 
вартості»   (номер 
державної реєстрації 
0118U100564).
Керівник  наукової 
теми "Інструменти 
обліково-
статистичного та 
бюджетного 
забезпечення 
оцінювання і 
контролювання 
розвитку 
інтелектуальної 
економіки в системі 
формування 
економічного 
потенціалу фінансово 
самодостатніх Smart 
Village в умовах 
функціонування 
об’єднаних 
територіальних 
громад" (номер 
державної реєстрації 
0118U100557). 
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми  «Стратегія 
реформування 
підприємництва, 
бухгалтерського 
обліку і 
оподаткування в 
лісовому господарстві 
для забезпечення 
довгострокових 
інтересів України на 
основі поєднання 
принципів 
державного 
регулювання і 
механізмів ринкових 
відносин з огляду на 
цілі децентралізації 
влади»  (номер 
державної реєстрації 
0118U100585).
пп.10. 
1. Завідувач кафедри 
бухгалтерського 
обліку, оподаткування 
і аудиту 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету з 2015 р. 
по теперішній час;
2. З вересня 2020 р.– 
голова науково-
методичної комісії 
факультету «Обліку і 
фінансів»
пп.11. 
1. Член 
спеціалізованої вченої 



ради Д 14.052.01 в 
Житомирському 
державному 
технологічному 
університеті із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук зі 
спеціальності 
08.00.09 – 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності).
2. Офіційний опонент 
по дисертації: Хомик 
Х. Р. на тему: «Облік і 
внутрішній аудит 
екологічних витрат 
підприємств лісового 
господарства» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 – 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності). (захист – 
29.06.2016 р.).
пп.13. 
1. Методичні 
рекомендації для 
виконання випускних 
кваліфікаційних робіт 
студентами освітнього 
ступеня «магістр» 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» / 
Ю.Ю. Мороз, Ю.С. 
Цаль-Цалко, Т.С. 
Гайдучок. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. 46 с.
2. Силабус навчальної 
дисципліни 
«Практика аудиту 
господарської 
діяльності» для 
студентів, які 
навчаються на 
другому 
(магістерському) рівні 
за спеціальністю 071 – 
Облік і оподаткування 
галузь знань 07 ‒ 
Управління та 
адміністрування – 
Освітня програма 
«Облік і 
оподаткування». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 29 с.
3. Силабус навчальної 
дисципліни 
«Практика 
податкового обліку і 
адміністрування 
податків» для 
студентів, які 
навчаються на 
другому 
(магістерському) рівні 



за спеціальністю 071 – 
Облік і оподаткування 
галузь знань 07 ‒ 
Управління та 
адміністрування – 
Освітня програма 
«Облік і 
оподаткування». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 35 с.
пп.14.
• підготовка 
переможця (диплом І 
ступеня) 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» - 
Козлова Тетяна 
Генадіївна (2018 р.);
• член Галузевої 
комісії ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ЗВО 
ІІІ – ІV рівнів 
акредитації 
(2017/2018 н.р., 
2018/2019 н.р.).
• член журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ЗВО 
ІІІ – ІV рівнів 
акредитації 
(2016/2017 н.р., 
2017/2018 н.р.).
• підготовка 
переможця (диплом 
ІІІ ступеня) 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 
«Підприємництво» - 
Кудра Любов 
Василівна (2020 р.);
• керівник наукового 
гуртка "Міжнародна 
інтеграція облікового 
процесу та аудиту"
пп. 15: 
1. Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Бухгалтерський облік 
розрахунків із 
покупцями та 
замовниками  / 
Баланс-агро. Школа 
бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2017. 
№ 32-1 (електронний 
ресурс).
2. Мороз Ю.Ю., 
Гайдучок Т.С. 
Організація обліку на 
лісогосподарських 
підприємствах / 
Баланс-агро. Школа 
бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2017. 



№ 12-1 (електронний 
ресурс).
3. Мороз Ю.Ю. Облік 
витрат на 
виробництво 
продукції (робіт, 
послуг) в 
лісогосподарських 
підприємствах / 
Баланс-агро. Школа 
бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2017. 
№ 15-1 (електронний 
ресурс). 
4. Мороз Ю.Ю. Облік 
витрат на 
виробництво 
продукції (робіт, 
послуг) в 
лісогосподарських 
підприємствах / 
Баланс-агро. Школа 
бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2017. 
№ 17-1. (електронний 
ресурс). 
5. Мороз Ю.Ю. Облік 
витрат і формування 
доходів у 
хлібопекарському 
виробництві / Ю. Ю. 
Мороз // Баланс-агро. 
Школа бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2018. 
№ 24-1(електронний 
ресурс).
6. Мороз Ю.Ю. Облік 
виробництва 
рослинної олії / Ю. Ю. 
Мороз // Баланс-агро. 
Школа бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2017. 
№ 16-1 (електронний 
ресурс).
7. Мороз Ю.Ю. 
Особливості обліку у 
бджільництві / Ю. Ю. 
Мороз // Баланс-агро. 
Школа бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2018. 
№ 19-1 (електронний 
ресурс).
пп. 16. 
Член правління 
Житомирського 
обласного об’єднання 
громадської 
організації «Спілка 
економістів України».
Голова громадської 
організації 
«Житомирська спілка 
фахівців з 
бухгалтерського 
обліку і 
оподаткування»
Голова громадської 
організації 
«Житомирське 
товариство науковців 
польського 
походження» 
пп.18. 
Наукове 
консультування 
бухгалтерської служби 
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виданий 
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02ПP 004023, 
виданий 
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Доктор економічних 
наук., професор
Житомирський 
сільськогосподарськи
й інститут 
Диплом з відзнакою Я 
№ 790708 від 
25.07.1975 року за 
спеціальністю « 
Бухгалтерський облік 
в сільському 
господарстві» 
кваліфікація 
«Економіст з 
бухгалтерського 
обліку в сільському 
господарстві»

Диплом кандидата 
економічних наук ЕК 
№ 021756 від 
23.07.1986 року за 
спеціальністю 
08.00.12 
«Бухгалтерський 
облік і аналіз 
господарської 
діяльності» 
Тема: «Інвентаризація 
як засіб забезпечення 
збереження майна 
колгоспів»

Атестат доцента ДЦ 
№ 004742 Київського 
політехнічного 
інституту від 
06.12.1993 року 
кафедри економіки та 
організації 
виробництва

Диплом доктора 
економічних наук ДД 
№ 004846 від 
09.03.2006 року зі 
спеціальності 08.03.01 
«Статистика» тема: 
«Методологія 
статистичного аналізу 
фінансового стану 
суб'єктів 
господарювання»

Атестат професора 
02ПР №  004023 від 
20.04.2006 року  
кафедра економіки 

Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о дорадника № 
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Диплом Академіка 
Академії економічних 
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спеціальності «Облік 
та аудит» № 849 від 
16.05.2014 року



Посвідчення 
Відмінника освіти 
України № 63381 від 
31.10.2000 року
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004588-17 
від 23.10.2017 р. 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності» 

Почесний професор 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету 
(Рішення Вченої ради 
від 24.05.2017 року 
протокол № 12)

Публікації та 
дослідження за 
курсом 
«Облік і аудит у 
митній справі» 
1. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Управлінський облік: 
Підручник. Житомир: 
ПП «Рута», 2015. 632 
с. 
2. Мороз Ю. Ю., 
ЕйсмонтВ. С., Цал-
Цалко Ю. С., Гайдучок 
Т. С., Цегельник Н. І. 
Бухгалтерський облік і 
аудит в управлінні 
лісогосподарським 
підприємством: 
Підручник. Житомир: 
ПП “Рута”, 2019. 396 с.  
3. Мороз Ю. Ю., Цал-
Цалко Ю. С., Гайдучок 
Т. С., Цегельник Н. І. 
Митна діяльність в 
Україні: організація та 
облікове 
забезпечення. Вип. 1. 
Організація митної 
діяльності в Україні, її 
роль в розвитку 
бізнесу та облікове 
забезпечення: 
посібник.  Житомир : 
Рута, 2020.  136 с.
4. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Контролінг в системі 
управління 
зовнішньоекономічно
ю діяльністю та 
здійснення митних 
процедур. Економіка, 
облік, податки в 
суспільстві. №1(7). 
2020. С.32-33.
5. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С., 
Цегельник Н.І. 
Адміністрування 



податків: конспект 
лекцій для студентів 
денної та заочної 
форми навчання 
освітнього рівня 
«Магістр» 
спеціальності 071 – 
«Облік і 
оподаткування». 
Кафедра 
бухгалтерського 
обліку, оподаткування 
та аудиту. Електронні 
текстові данні. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 159 с.
6. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю. Напрями 
інтеграції фінансового 
та статистичного 
обліку при 
формуванні 
економічних 
показників для потреб 
управління. Проблеми 
інтеграції облікових 
підсистем 
фінансового, 
податкового, 
управлінського і 
статистичного обліку 
в Україні відповідно 
до вимог 
Європейських 
стандартів : зб. наук. 
пр.  Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. Т. III. С. 
6–11.
7. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю. 
Економічні основи 
ведення бізнесу на 
сільських територіях. 
Практичний посібник 
з організації і ведення 
бізнесу на сільських 
територіях / [Т. О. 
Зінчук, Т. В. Усюк, Л. 
М. Левківська та ін.] ; 
за ред. Т. О. Зінчук, Т. 
В. Усюк. Київ : Центр 
учбової літератури, 
2018. С. 183–210. 357 с.
8. Цаль-Цалко Ю.С. 
Статистичний і 
бухгалтерський облік 
органічного 
виробництва. Наукові 
горизонти. 2018. № 5 
(68). С. 70–77.
9. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю. Розвиток 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів. 
Практичний посібник 
з організації і ведення 
бізнесу на сільських 
територіях / [Т. О. 
Зінчук, Т. В. Усюк, Л. 
М. Левківська та ін.] ; 
за ред. Т. О. Зінчук, Т. 
В. Усюк. Київ : Центр 
учбової літератури, 
2018. С. 210–218. 357 с.
10. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю. Аграрні 
розписки як 
фінансовий 
інструмент розвитку 
сільськогосподарськог



о сектору економіки: 
організаційний та 
обліковий аспект. 
Фінансова політика 
регіонального 
розвитку: вітчизняний 
та зарубіжний досвід : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. з 
нагоди 25-річчя 
заснування каф. 
фінансів і кредиту (10-
11 жовт. 2019 р.). 
Житомир, 2019. С. 15–
18. URL: 
http://znau.edu.ua/ima
ges/images-
news/2019/11/Tom%20
1..pdf

Види і результати 
професійної 
діяльності відповідно 
до п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності 
Постанова КМУ № 
1187 від 30.12.2015 
року
пп.1.
Joseph Tsal-Tsalko, 
Julia Moroz, Olexandr 
Caikin Organizational 
and management 
fundamentals of 
Ukraine organic 
production. 
Management theory 
and studies for rural 
business and 
infrastructure 
development. 2018. 
Vol. 40. No. 2. Р. 232–
242 (Web of Science 
Core Collection).
пп.2.
1. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю. 
Імплементація 
стандартів ЄС з 
бухгалтерського 
обліку до облікової 
політики українських 
підприємств. Облік і 
фінанси. 2017. № 4 
(78). С. 53-57.
2. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  
Обліково-статистичні 
аспекти вартісного 
оцінювання якості 
зайнятості 
працівників 
підприємства. 
Проблеми економіки. 
2018. №4 (38). С. 338 
– 343.
3. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  
Інформаційне 
забезпечення 
управління 
територіальними 
громадами: аспекти 
статистики і 
фінансової звітності. 
Проблеми економіки. 
2018. №2 (36). С. 389 
– 395.
4. Цаль-Цалко Ю. С. 



Статистичний і 
бухгалтерський облік 
органічного 
виробництва. Наукові 
горизонти. 2018. № 5 
(68). С. 70-77.
5. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю.  
Статистичні й облікові 
аспекти формування і 
оцінювання 
економічних 
показників розвитку 
соціальних медіа як 
суб’єктів бізнесу 
України. Проблеми 
економіки № 4 (42), 
2019. С. 223-230.
6. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  
Статистично-облікове 
забезпечення 
оцінювання якості 
зайнятості персоналу 
на підприємстві за 
показником доданої 
вартості. Бізнес-
Інформ. 2019. № 1. С. 
358 – 363.
7. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  Рябцева 
Н. О. Бюджетні 
програми розвитку 
туризму: формування 
показників 
результативності, їх 
облікове забезпечення 
і аналіз. Наукові 
горизонти. 2019. № 5 
(78). С. 84 – 95.
8. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  Рябцева 
Н. О. Інформаційно-
контрольні аспекти 
забезпечення 
оцінювання якості 
надання туристичних 
послуг. Наукові 
горизонти. 2019. № 1 
(74). С. 63 – 68. 
9. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю. 
Класифікація у сфері 
соціальних медіа: 
прикладна статистика 
та система обліку. 
Бізнес Інформ. 2020. 
№1. C. 256–264.
пп.3. 
1. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Управлінський облік: 
Підручник. Житомир: 
ПП «Рута», 2015. 632 
с. 
2. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю.Ю., Т. Ю. 
Мельник. Облік, 
статистика, аналіз та 
аудит в системі 
контролювання 
фінансових 
результатів 
підприємства: 
Монографія. 
Житомир: ПП «Рута», 
2016. 292 с.
3. Мороз Ю. Ю., 
ЕйсмонтВ. С., Цал-
Цалко Ю. С., Гайдучок 



Т. С., Цегельник Н. І. 
Бухгалтерський облік і 
аудит в управлінні 
лісогосподарським 
підприємством: 
Підручник. Житомир: 
ПП “Рута”, 2019. 396 с.  
4. План рахунків 
бухгалтерського 
обліку у визначеннях 
та схемах : навчально-
наочний посібник / 
Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. 
Ю. Мороз, Т. С. 
Гайдучок [та ін.] 
Житомир : Рута, 2019. 
212 с.
5. Митна діяльність в 
Україні: організація та 
облікове 
забезпечення. Вип. 1. 
Організація митної 
діяльності в Україні, її 
роль в розвитку 
бізнесу та облікове 
забезпечення: 
посібник / Ю. Ю. 
Мороз, Ю. С. Цал-
Цалко, Т. С. Гайдучок, 
Н. І. Цегельник. 
Житомир : Рута, 2020. 
136 с.
пп. 4. 
Керівництво 
здобувача – Дідух 
Д.М. на тему: 
«Обліково-аналітичне 
забезпечення 
управління 
інноваційною 
діяльністю 
підприємства» за 
спеціальністю 
08.00.09 
«Бухгалтерський 
облiк, аналiз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності)» від 24 
березня 2015 р.
пп. 8. 
1. Керівник  наукової 
теми «Стратегія 
реформування 
підприємництва, 
бухгалтерського 
обліку і 
оподаткування в 
лісовому господарстві 
для забезпечення 
довгострокових 
інтересів України на 
основі поєднання 
принципів 
державного 
регулювання і 
механізмів ринкових 
відносин з огляду на 
цілі децентралізації 
влади»  (номер 
державної реєстрації 
0118U100585).
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Розвиток 
бухгалтерського 
обліку, статистики, 
контролю і 
оподаткування в 
умовах економічного 
зростання України 



основаному на 
залученні інвестицій 
та інноваційному 
виробництві 
продуктів з високим 
ступенем доданої 
вартості» (номер 
державної реєстрації 
0118U100564).
пп. 10. 
1. Керівник філії 
кафедри 
бухгалтерського 
обліку, оподаткування 
та аудиту на АТ 
"Житомирський 
маслозавод".
2. Керівник 
Інформаційно-
дорадчого центру з 
обліку, оподаткування 
та аудиту з підготовки 
фахівців спеціальності 
"Облік і 
оподаткування" 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету.
пп. 11. Офіційний 
опонент: 
1. Корепанов Олексій 
Сергійович - 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук  на 
тему «Методологічні 
засади статистичного 
забезпечення 
управління розвитком 
«розумних» сталих 
міст в Україні» (2018 
р.). 
2. Лазебник Юлія 
Олександрівна - 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук  на 
тему «Методологічні 
засади статистичного 
оцінювання якості 
зайнятості» (2019 р.).
пп.13. 1. Методичні 
рекомендації для 
виконання випускних 
кваліфікаційних робіт 
студентами освітнього 
ступеня «магістр» 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» / 
Ю.Ю. Мороз, Ю.С. 
Цаль-Цалко, Т.С. 
Гайдучок. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. 46 с.
2. Цаль-Цалко Ю.С., 
Цегельник Н.І. 
Методичні 
рекомендації  для 
проведення 
практичних занять та 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Управлінський 
облік» для підготовки 



студентів денної та 
заочної форми 
навчання 
спеціальності 071 – 
«Облік і 
оподаткування». 
Електронне видання. 
ЖНАЕУ. 2019. С. 47.  
3. Силабус навчальної 
дисципліни «Облік і 
аудит у митній справі» 
для студентів, які 
навчаються на 
другому 
(магістерському) рівні 
за спеціальністю 071 – 
Облік і оподаткування 
галузь знань 07 ‒ 
Управління та 
адміністрування – 
Освітня програма 
«Облік і 
оподаткування». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. С. 27.
пп. 14. 
1. Підготовка 
переможця (диплом 
ІІІ ступеня) 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» – 
Бачинська А.Є. (Наказ 
МОН від 31.07.2018 № 
827).
2. Підготовка 
переможців (диплом 
ІІ ступеня) 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» –  
Войченко В.В., Зімчук 
Н.І. (Наказ МОН від 
2019 р.)  
3. Підготовка 
переможців (диплом 
ІІІ ступеня) 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» – 
Совик Т.О., Василенко 
І.В. (Наказ МОН від 
2020 р.) 
4. Керівник наукового 
гуртка "Оптимізація 
облікового 
забезпечення 
податкових 
розрахунків суб’єктів 
господарювання".
пп. 15. 
1.  Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю. С. Облік 
фінансових 
результатів 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів. 
Кооперативні 
читання: 2017 рік : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 2 



верес. 2017 р. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. – С. 88–97.
2. Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю. С. Аспекти 
обліку діяльності 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів в умовах 
забезпечення 
самодостатності 
територіальних 
громад. Кооперативні 
читання: 2018 рік : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 1 
черв. 2018 р. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2018. С. 42–
51.
3. Цаль-Цалко Ю. С.,  
Мороз Ю. Ю. 
Сертифікація 
органічного 
виробництва: 
проблеми організації, 
аудиту та обліково-
інформаційного 
забезпечення. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека : 
[зб. доп. учасн. VI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф.]. Житомир : О. 
О. Євенок, 2018. С. 37–
47.
4. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю. 
Аутсорсингова 
діяльність 
сільськогосподарських 
обслуговуючих  
кооперативах та її 
облік. Кооперативні 
читання: 2019 рік : 
матеріали 
Всеукраїнської 
науковопрактичної 
конференції (м. 
Житомир, 7 червня 
2019 р.). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. С. 39-
46.
5. Цаль-Цалко Ю. С.,  
Мороз Ю. Ю. 
Бухгалтерський облік 
органічного 
виробництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
Житомир: Вид.-во 
ЖНАЕУ, 2019. С. 91-
100.
6. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. 
Модифікаційна 
уніфікація 
формування прибутку 
як об'єкта обліку а 
оподаткування 
бізнесу. Розвиток 
системи обліку, 
аналізу та аудиту в 
Україні: теорія, 
методологія, 
організація: збірник 
тез доповідей 
учасників ХVІІІ 
Всеукраїнської 
наукової конференції. 



Київ : ДП «Інформ. – 
аналіт. агентство», 
2020. С. 32-37. 
7. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю. 
Облікове 
забезпечення процесу 
контролювання якості 
державних закупівель 
за бюджетними 
програмами. 
Актуальні проблеми 
обліково-
аналітичного 
забезпечення в умовах 
переходу до Індустрії 
4.0 : матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 26-27 
березня 2020 року. 
Рівне : НУВГП, 2020. 
С. 96-97.
8 Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С., 
Цегельник Н.І. 
Сутність та 
формування об’єктів  
бухгалтерського 
обліку в органічному 
виробництві. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
Житомир:  Вид.-во 
ПНУ, 2020. 21-27
9. Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю. С. Роль 
облікових 
інструментів в 
попередженні 
корупції. Актуальні 
проблеми обліково-
аналітичного 
забезпечення в умовах 
переходу до Індустрії 
4.0 : матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 26-27 
березня 2020 року. 
Рівне : НУВГП, 2020. 
С. 130-131.
10. Мороз Ю.Ю., 
Цаль-Цалко Ю.С., 
Цегельник Н.І. 
Нормативний облік в 
системі контролінгу. 
Економіка, облік, 
податки в суспільстві. 
№1(7). 2020. С.22-23.
11. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Обліково-аналітичне 
забезпечення 
оцінювання 
економічної 
ефективності  
органічного 
виробництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека. 
Житомир:  Вид.-во 
ПНУ, 2020. С. 87-95.
12. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Контролінг в системі 
управління 



зовнішньоекономічно
ю діяльністю та 
здійснення митних 
процедур. Економіка, 
облік, податки в 
суспільстві. №1(7). 
2020. С.32-33.
пп. 16. 
Голова 
Житомирського 
обласного об’єднання 
громадської 
організації «Спілка 
економістів України».
Член правління 
Громадської 
організації 
«Житомирська спілка 
бухгалтерів і 
податківців».
Член правління 
Громадської 
організації 
«Житомирське 
товариство науковців 
польського 
походження».
Голова комісії з 
питань бюджету, 
державної і 
комунальної 
власності, 
інвестиційної 
діяльності 
Громадської ради при 
Житомирській ОДА.
Член Колегії 
Департаменту 
фінансів 
Житомирської 
облдержадміністрації.
Член Ради з питань 
залучення інвестицій 
при Житомирській 
облдержадміністрації.
пп. 17. 
Житомирське обласне 
управління сільського 
господарства на 
посадах начальників 
відділів: обліку і 
звітності; 
впровадження 
прогресивних форм 
господарювання - 17 
років
пп.18.
Наукове 
консультування 
служби контролінгу 
АТ "Житомирський 
маслозавод", 
Племзавод 
Коростишівський, 
Іванівська сільська 
рада

192785 Мороз Юлія 
Юзефівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 
050106 Облік і 

аудит

17 Практика 
податкового 
обліку і 
адмініструванн
я податків

Доктор економічних 
наук., професор

Житомирський 
інженерно-
технологічний 
інститут 
Диплом з відзнакою 
ТМ № 10667209 від 
25.12.1998 року за 
спеціальністю « Облік 
і аудит» кваліфікація 
«Економіст з 



бухгалтерського 
обліку і аудиту»

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 020130 від 
8.10.2003 року за 
спеціальністю 
08.03.01 «Статистика»
Тема: «Методологічні 
засади побудови 
податкової 
статистики»

Атестат доцента 12ДЦ 
№ 016169 від 
22.02.2007 року 
кафедри 
бухгалтерського 
обліку

Диплом доктора 
економічних наук ДД 
№ 001371 від 
26.10.2012 року зі 
спеціальності 
08.00.09 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності)» тема: 
«Бухгалтерський 
облік та аналітичне 
забезпечення 
моніторингу 
економічного 
потенціалу 
підприємства»

Атестат професора 
12ПР №  009128 від 
17.01.2014 року  
кафедри 
бухгалтерського 
обліку 

Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о дорадника № 
0001168 від 12.05.2010 
року з надання послуг 
з питань економіки, 
бухгалтерського 
обліку, аналізу 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004539-17 
від 23.10.2017 р. 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Інноваційні підходи 
до формування 
компетентностей 
фахівців з питань 
організації аудиту 
достовірності звітності 
підприємства» 

Член громадської 
ради при ГУ ДПС у 
Житомирській області

Публікації та 
дослідження за 



курсом 
«Практика 
податкового обліку і 
адміністрування 
податків» 

1. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. Роль 
знань з обліку і 
оподаткування у 
формуванні стартапів 
в лісовому секторі 
економіки Лісівнича 
освіта і наука: стан, 
проблеми та 
перспективи розвитку 
: матеріали ІІІ Всеукр. 
наук.-прак. конф. 
студ., магістрів, асп., 
молодих вчених і 
викладачів, 22 берез. 
2018 р. Малин : 
МЛТК, 2018. С. 310–
317.
2. Митна діяльність в 
Україні: організація та 
облікове 
забезпечення. Вип. 1. 
Організація митної 
діяльності в Україні, її 
роль в розвитку 
бізнесу та облікове 
забезпечення: 
посібник / Ю. Ю. 
Мороз, Ю. С. Цал-
Цалко, Т. С. Гайдучок, 
Н. І. Цегельник. 
Житомир : Рута, 2020. 
136 с.
3. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. Облік 
фінансових 
результатів 
сільськогосподарських 
обслуговуючих 
кооперативів. 
Кооперативні 
читання: 2017 рік : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 2 
верес. 2017 р.  
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 88–97
4. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. 
Інтеграційні процеси 
розвитку облікової 
системи підприємства. 
Розвиток системи 
обліку, аналізу та 
аудиту в Україні: 
теорія, методологія, 
організація : зб. тез 
доп. учасників ХV 
Всеукр. наук. конф. 
Київ : Інформ.-аналіт. 
агентство, 2017. С. 60–
65.
5. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. 
Бухгалтерський облік 
як інструмент 
попередження 
корупції та тіньової 
економіки. Українські 
еліти у 
цивілізаційному 
розвитку Європи : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
Житомир : Євенок О. 



В., 2017. С. 182–186.
6. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. Проблема 
оцінювання 
результатів роботи 
підприємства за 
обліковою 
інформацією: 
прибуток чи додана 
вартість. Проблемні 
аспекти та 
перспективи розвитку 
обліку, контролю, 
аналізу і 
оподаткування 
суб’єктів 
господарювання в 
умовах глобалізації 
економіки : кол. 
монографія. / [А. В. 
Драбаніч, А. А. 
Лічман,  Ю. Ф. Гудзь 
та ін.]. Кривий Ріг : 
ДонНУЕТ, 2017. С. 99 
–120. 408 с.
7. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. 
Фінансовий контроль 
комунального майна 
територіальної 
громади Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю, 19 
черв. 2018 р.  
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 107–113.
8. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. 
Бухгалтерський облік 
як інструмент 
попереднього і 
поточного 
фінансового контролю 
показників звітності. 
Розвиток інтегрованої 
звітності підприємств 
: тези виступів 
Міжнар. наук. конф. 
Житомир : Житомир. 
політехніка, 2019. С. 
309–310.
9. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. Система 
обліково-фінансових 
показників для 
оцінювання стану 
формування місцевих 
бюджетів в умовах 
функціонування 
розумних сільських 
територіальних 
громад. Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації : 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 4 
груд. 2018 р. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2018. С. 
198–205
10. Мороз Ю.Ю., 
Цаль-Цалко Ю.С. 
Додана вартість як 



інструмент оцінки 
ефективності бізнесу 
та об’єкт 
бухгалтерського 
обліку. Фінансова 
політика 
регіонального 
розвитку: вітчизняний 
та зарубіжний досвід : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. з 
нагоди 25-річчя 
заснування каф. 
фінансів і кредиту, 10-
11 жовт. 2019 р. 
Житомир, 2019. С. 
288–290.
11. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С. 
Статистично-облікове 
забезпечення 
оцінювання якості 
зайнятості персоналу 
на підприємстві за 
показником доданої 
вартості. Бізнес 
Інформ. 2019. № 1.  C. 
358–363.
12. Мороз Ю.Ю., 
Цаль-Цалко Ю.С. 
Візуалізація якості 
створеної доданої 
вартості на 
підприємстві. Нові 
джерела та методи 
поширення даних у 
статистиці : матеріали 
XVII Міжнар. наук.-
практ. конф. з нагоди 
Дня працівників 
статистики. Київ : 
Інформ.-аналіт. 
агентство, 2019. С. 96–
100.
13. Мороз Ю.Ю., 
Цаль-Цалко Ю.С. 
Бухгалтерський облік 
як інструмент 
подолання фінансової 
корупції. 
Бухгалтерський облік, 
оподаткування та 
контроль в умовах 
міжнародної 
економічної інтеграції 
: зб. тез доп. Всеукр. 
наук.-практ. конф. (10 
жовт. 2019 р.). Київ : 
НУБіП України, 2019. 
С. 110–113.

Види і результати 
професійної 
діяльності відповідно 
до п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності 
Постанова КМУ № 
1187 від 30.12.2015 
року
пп.1: 
1. Julia Moroz, Joseph 
Tsal-Tsalko, Olexandr 
Caikin Organizational 
and management 
fundamentals of 
Ukraine organic 
production. 
Management theory 
and studies for rural 
business and 



infrastructure 
development. 2018. 
Vol. 40. No. 2. Р. 232–
242 (Web of Science 
Core Collection).
2. Moroz J., Telovata 
M., Syrtseva S., 
Haiduchok T., Babich 
I., Yurchenko O. Sick 
leave accounting: 
analysis of non-
standard cases. 
International Journal of 
Management. Volume 
11. Issue 3. March 
2020. pp. 390–398. 
(Scopus).
3. Panasyuk V., Kuzina 
R., Moroz J., Babich I, 
Melnychuk I., 
Chyzhyshyn O. 
Accounting of exchange 
rate differences on 
transactions with 
foreign currency loans. 
International Journal of 
Advanced Research in 
Engineering and 
Technology. Volume 11, 
Issue 5, 1 May 2020, 
Pages 391-398 
(Scopus).
пп.2. 
1. Мороз Ю.Ю. 
Проблема оцінювання 
результатів роботи 
підприємства за 
обліковою 
інформацією: 
прибуток чи додана 
вартість. Проблемні 
аспекти та  
перспективи розвитку 
обліку, контролю, 
аналізу і 
оподаткування 
суб’єктів 
господарювання в 
умовах глобалізації 
економіки: 
колективна 
монографія. – Кривий 
Ріг: Вид, 2017. 408 с. С. 
99 – 120.
2. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю. 
Імплементація 
стандартів ЄС з 
бухгалтерського 
обліку до облікової 
політики українських 
підприємств. Облік і 
фінанси. 2017. № 4 
(78). С. 53-57.
2. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  
Обліково-статистичні 
аспекти вартісного 
оцінювання якості 
зайнятості 
працівників 
підприємства. 
Проблеми економіки. 
2018. №4 (38). С. 338 
– 343.
3. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  
Інформаційне 
забезпечення 
управління 
територіальними 



громадами: аспекти 
статистики і 
фінансової звітності. 
Проблеми економіки. 
2018. №2 (36). С. 389 
– 395.
5. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю.  
Статистичні й облікові 
аспекти формування і 
оцінювання 
економічних 
показників розвитку 
соціальних медіа як 
суб’єктів бізнесу 
України. Проблеми 
економіки № 4 (42), 
2019. С. 223-230.
6. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  
Статистично-облікове 
забезпечення 
оцінювання якості 
зайнятості персоналу 
на підприємстві за 
показником доданої 
вартості. Бізнес-
Інформ. 2019. № 1. С. 
358 – 363.
7. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  Рябцева 
Н. О. Бюджетні 
програми розвитку 
туризму: формування 
показників 
результативності, їх 
облікове забезпечення 
і аналіз. Наукові 
горизонти. 2019. № 5 
(78). С. 84 – 95.
8. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  Рябцева 
Н. О. Інформаційно-
контрольні аспекти 
забезпечення 
оцінювання якості 
надання туристичних 
послуг. Наукові 
горизонти. 2019. № 1 
(74). С. 63 – 68. 
9. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю. 
Класифікація у сфері 
соціальних медіа: 
прикладна статистика 
та система обліку. 
Бізнес Інформ. 2020. 
№1. C. 256–264. 
пп.3. 1. Цаль-Цалко 
Ю. С., Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Управлінський облік: 
Підручник. Житомир: 
ПП «Рута», 2015. 632 
с. 
2. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю.Ю., Т. Ю. 
Мельник. Облік, 
статистика, аналіз та 
аудит в системі 
контролювання 
фінансових 
результатів 
підприємства: 
Монографія. 
Житомир: ПП «Рута», 
2016. 292 с.
3. Мороз Ю. Ю., 
ЕйсмонтВ. С., Цал-
Цалко Ю. С., Гайдучок 
Т. С., Цегельник Н. І. 



Бухгалтерський облік і 
аудит в управлінні 
лісогосподарським 
підприємством: 
Підручник. Житомир: 
ПП “Рута”, 2019. 396 с.  
4. План рахунків 
бухгалтерського 
обліку у визначеннях 
та схемах : навчально-
наочний посібник / 
Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. 
Ю. Мороз, Т. С. 
Гайдучок [та ін.] 
Житомир : Рута, 2019. 
212 с.
5. Митна діяльність в 
Україні: організація та 
облікове 
забезпечення. Вип. 1. 
Організація митної 
діяльності в Україні, її 
роль в розвитку 
бізнесу та облікове 
забезпечення: 
посібник / Ю. Ю. 
Мороз, Ю. С. Цал-
Цалко, Т. С. Гайдучок, 
Н. І. Цегельник. 
Житомир : Рута, 2020. 
136 с.
пп.4. 
1. Мельник Тетяна 
Юріївна. Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
контролювання 
фінансових 
результатів 
підприємств: дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. 08.00.09 – 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2016.
2. Цегельник Ніна 
Іванівна. 
Бухгалтерський облік 
розрахунків з 
покупцями та 
замовниками: 
організація та 
методика: дис. на 
здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. . 08.00.09 – 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2019.
3. Щирська Антоніна 
Юліївна. Розвиток 
обліку в забезпеченні 
якості інформації: 
дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. 
наук за спец. . 
08.00.09 – 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності)». – 
Житомир, 2019.
пп. 7. 



Член Науково-
методичної комісії з 
бізнесу, управління і 
права Міністерства 
освіти і науки 
України, підкомісія 
071 «Облік і 
оподаткування» 
(Наказ МОН України 
№ 375 від 06.04.2016 
р.) (2016 р. – 2019 р.).
пп. 8. 
Керівник  наукової 
теми «Розвиток 
бухгалтерського 
обліку, статистики, 
контролю і 
оподаткування в 
умовах економічного 
зростання України 
основаному на 
залученні інвестицій 
та інноваційному 
виробництві 
продуктів з високим 
ступенем доданої 
вартості»   (номер 
державної реєстрації 
0118U100564).
Керівник  наукової 
теми "Інструменти 
обліково-
статистичного та 
бюджетного 
забезпечення 
оцінювання і 
контролювання 
розвитку 
інтелектуальної 
економіки в системі 
формування 
економічного 
потенціалу фінансово 
самодостатніх Smart 
Village в умовах 
функціонування 
об’єднаних 
територіальних 
громад" (номер 
державної реєстрації 
0118U100557). 
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми  «Стратегія 
реформування 
підприємництва, 
бухгалтерського 
обліку і 
оподаткування в 
лісовому господарстві 
для забезпечення 
довгострокових 
інтересів України на 
основі поєднання 
принципів 
державного 
регулювання і 
механізмів ринкових 
відносин з огляду на 
цілі децентралізації 
влади»  (номер 
державної реєстрації 
0118U100585).
пп.10. 
1. Завідувач кафедри 
бухгалтерського 
обліку, оподаткування 
і аудиту 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 



університету з 2015 р. 
по теперішній час;
2. З вересня 2020 р.– 
голова науково-
методичної комісії 
факультету «Обліку і 
фінансів»
пп.11. 
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.052.01 в 
Житомирському 
державному 
технологічному 
університеті із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук зі 
спеціальності 
08.00.09 – 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності).
2. Офіційний опонент 
по дисертації: Хомик 
Х. Р. на тему: «Облік і 
внутрішній аудит 
екологічних витрат 
підприємств лісового 
господарства» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 – 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності). (захист – 
29.06.2016 р.).
пп.13. 
1. Методичні 
рекомендації для 
виконання випускних 
кваліфікаційних робіт 
студентами освітнього 
ступеня «магістр» 
галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» / 
Ю.Ю. Мороз, Ю.С. 
Цаль-Цалко, Т.С. 
Гайдучок. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. 46 с.
2. Силабус навчальної 
дисципліни 
«Практика аудиту 
господарської 
діяльності» для 
студентів, які 
навчаються на 
другому 
(магістерському) рівні 
за спеціальністю 071 – 
Облік і оподаткування 
галузь знань 07 ‒ 
Управління та 
адміністрування – 
Освітня програма 
«Облік і 
оподаткування». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 29 с.



3. Силабус навчальної 
дисципліни 
«Практика 
податкового обліку і 
адміністрування 
податків» для 
студентів, які 
навчаються на 
другому 
(магістерському) рівні 
за спеціальністю 071 – 
Облік і оподаткування 
галузь знань 07 ‒ 
Управління та 
адміністрування – 
Освітня програма 
«Облік і 
оподаткування». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 35 с.
пп.14.
• підготовка 
переможця (диплом І 
ступеня) 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» - 
Козлова Тетяна 
Генадіївна (2018 р.);
• член Галузевої 
комісії ІІ туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ЗВО 
ІІІ – ІV рівнів 
акредитації 
(2017/2018 н.р., 
2018/2019 н.р.).
• член журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» ЗВО 
ІІІ – ІV рівнів 
акредитації 
(2016/2017 н.р., 
2017/2018 н.р.).
• підготовка 
переможця (диплом 
ІІІ ступеня) 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціалізації 
«Підприємництво» - 
Кудра Любов 
Василівна (2020 р.);
• керівник наукового 
гуртка "Міжнародна 
інтеграція облікового 
процесу та аудиту"
пп. 15: 
1. Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Бухгалтерський облік 
розрахунків із 
покупцями та 
замовниками  / 
Баланс-агро. Школа 
бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2017. 
№ 32-1 (електронний 



ресурс).
2. Мороз Ю.Ю., 
Гайдучок Т.С. 
Організація обліку на 
лісогосподарських 
підприємствах / 
Баланс-агро. Школа 
бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2017. 
№ 12-1 (електронний 
ресурс).
3. Мороз Ю.Ю. Облік 
витрат на 
виробництво 
продукції (робіт, 
послуг) в 
лісогосподарських 
підприємствах / 
Баланс-агро. Школа 
бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2017. 
№ 15-1 (електронний 
ресурс). 
4. Мороз Ю.Ю. Облік 
витрат на 
виробництво 
продукції (робіт, 
послуг) в 
лісогосподарських 
підприємствах / 
Баланс-агро. Школа 
бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2017. 
№ 17-1. (електронний 
ресурс). 
5. Мороз Ю.Ю. Облік 
витрат і формування 
доходів у 
хлібопекарському 
виробництві / Ю. Ю. 
Мороз // Баланс-агро. 
Школа бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2018. 
№ 24-1(електронний 
ресурс).
6. Мороз Ю.Ю. Облік 
виробництва 
рослинної олії / Ю. Ю. 
Мороз // Баланс-агро. 
Школа бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2017. 
№ 16-1 (електронний 
ресурс).
7. Мороз Ю.Ю. 
Особливості обліку у 
бджільництві / Ю. Ю. 
Мороз // Баланс-агро. 
Школа бухгалтера. - 
Дніпропетровськ: ВКК 
«Баланс-клуб». 2018. 
№ 19-1 (електронний 
ресурс).
пп. 16. 
Член правління 
Житомирського 
обласного об’єднання 
громадської 
організації «Спілка 
економістів України».
Голова громадської 
організації 
«Житомирська спілка 
фахівців з 
бухгалтерського 
обліку і 
оподаткування»



Голова громадської 
організації 
«Житомирське 
товариство науковців 
польського 
походження» 
пп.18. 
Наукове 
консультування 
бухгалтерської служби 
ТОВ племрадгосп 
"Коростишівський" 

291208 Малюга 
Наталія 
Михайлівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

23 Організація 
бухгалтерськог
о обліку

Доктор економічних 
наук., професор

Житомирський 
інженерно-
технологічний 
інститут. Диплом ЛС 
ВЕ № 010410 від 
12.01.1997 року за 
спеціальністю 
«Менеджмент у 
виробничій сфері» 
кваліфікація 
«Інженер-економіст»

Курси підвищення 
кваліфікації у 
Київському 
національному 
економічному 
університеті (КНЕУ) 
за фаховим 
спрямуванням «Облік 
і аудит» та «Фінанси і 
кредит» на факультеті 
післядипломної освіти 
викладачів 
економічних 
дисциплін, 1997 рік 
(Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПК № 
112315 від 31.01.1997 
р.)

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 007110 від 
27.06.2000 року зі 
спеціальності 
08.06.04 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит»
Тема: «Оцінка в 
бухгалтерському 
обліку: теорія, 
практика, 
перспективи (на 
прикладі підприємств 
Житомирської 
області)»

Атестат доцента ДЦ 
№ 001384 від 
21.12.2000 року 
кафедри обліку і 
аудиту

Доктор економічних 
наук (диплом ДД № 
005779 від 12.04.2007 
р.), спеціальність 
08.06.04 (нині 
08.00.09) 
Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит. Тема 
дисертації: Концепція 
розвитку 
бухгалтерського 



обліку в Україні: 
теоретико-
методологічні основи.
Професор – професор 
кафедри аналізу і 
статистики 2007 р. (12 
ПР № 004921 від 
21.06.2007 р.)

Сертифікат аудитора 
України № 004226 від 
19.05.2000 року (серія 
А)

Свідоцтво судового 
експерта № 1000 від 
16.07.2009 року 
(проведення судових 
експертиз за 
спеціальностями 11.1 – 
дослідження 
документів 
бухгалтерського і 
податкового обліку та 
звітності; 11.2 – 
дослідження 
документів про 
економічну діяльність 
підприємств і 
організацій; 11.3 – 
дослідження 
документів фінансово-
кредитних операцій)

Радник голови 
Житомирської 
обласної державної 
адміністрації з питань 
розвитку науки на 
громадських засадах 
(посвідчення № 113 
від 28.03.2008 року)

Диплом лауреата 
премії Кабінету 
Міністрів України за 
особливі досягнення 
молоді у розбудові 
України за наукові 
досягнення 
(Постанова КМУ № 
827 від 15.06.2006 
року)

Свідоцтво лауреата 
премії Президента 
України для молодих 
вчених за цикл праць 
«Бухгалтерський 
облік в Україні: теорія 
й методологія, 
перспективи 
розвитку» (Указ 
Президента України 
№ 891/2009)

Почесний професор 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету (атестат 
ПП № 020, рішення 
вченої ради ЖДТУ від 
28.11.2011 року, 
протокол № 4)

Диплом Академіка 
Академії економічних 
наук України зі 
спеціальності 
«Статистика» № 634 



від 07.05.2009 року

Підвищення 
кваліфікації – 18.01-
25.03.2016 р., 
Харківський 
національний 
автомобільно-
дорожній університет, 
Центр підвищення 
кваліфікації та 
індивідуальної 
післядипломної 
освіти, Свідоцтво 
12СПВ 010397, 
програма підготовки 
«Розробка 
дистанційного курсу 
навчання з 
використанням 
технологій «Веб2.0» 
та системного 
управління навчання 
Moodle, що 
підтримується 
стандартами SCORM», 
тема: «Презентація 
курсу 
«Бухгалтерський 
облік (загальна 
теорія)» при 
викладанні 
дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік (загальна 
теорія)».

Сертифікат від 
20.09.2020 року про 
успішне закінчення 
курсу «Як створити 
стартап», наданий 
платформою масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheeus

Член професійної 
організації Гільдія 
професійних 
внутрішніх аудиторів 
України (сертифікат 
№ 00988 від 
08.06.2018)

Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.870.01 у 
Національній академії 
статистики, обліку та 
аудиту Держстату 
України

Публікації та 
дослідження за 
курсом 
 «Організація 
бухгалтерського 
обліку» 
1. Малюга Н.М. 
Бухгалтерський облік 
в умовах 
діджиталізації: 
організаційні аспекти. 
Перспективи розвитку 
фінансово-
економічного 
простору України: зб. 
матеріалів  Міжнар.  
наук.-практ.  конф. (м. 
Вінниця,  8-9 квітня 
2019 р.): у 2-х т. Т. 1. 



Ч. 1. / За заг. ред. В.І. 
Мельник. Тернопіль: 
Крок, 2020. С. 240-242
2. Малюга Н.М., 
Пархоменко В.М. 
Об’єкти 
бухгалтерського 
обліку за Планом 
рахунків 
бухгалтерського 
обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і 
господарських 
операцій підприємств 
і організацій. Або що 
обліковується на 
рахунках?: 
Навчальний посібник. 
– Київ: ТОВ 
«Консультант», 2017. 
92 с.
3. Малюга Н.М., 
Долюк А.В. Концепція 
створення і розвитку 
системи 
бухгалтерського 
обліку. 
Бухгалтерський облік, 
аналіз та контроль: 
проблеми інтеграції і 
розвитку: колективна 
монографія / під заг. 
редакцією проф. Ф.Ф. 
Бутинця. – Житомир: 
ПП «Рута», 2017. 370 
с. С. 276-289
4. Малюга Н.М. 
Методичні аспекти 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів 
сільськогосподарськог
о призначення . 
Науковий журнал: 
Економіка. Фінанси. 
Право, № 8/2. 2016. С. 
4-6.
5. Облік і аудит: 
Практикум / Малюга 
Н.М., Вітер С.А., 
Майдуда Г.С.  
Житомир: ПНУ, 2020. 
70 с. (електронний 
ресурс)
6. Малюга Н.М., 
Пархоменко В.М. 
Бухгалтерський облік 
(загальна теорія): 
конспект лекцій в 
схемах і таблицях: 
Навчальний посібник. 
Київ: ТОВ 
«Консультант», 2017. 
68 с.
7. Малюга Н.М., 
Хоруженко О.І. 
Розвиток 
бухгалтерської 
професії в Україні. 
Розвиток системи 
обліку, аналізу та 
аудиту в Україні: 
теорія, методологія, 
організація: зб. тез 
доповідей учасників 
XVI Всеукр. наук. 
конф. (пам’яті проф. 
О.С. Бородкіна). К.: 
ДП «Інформ.-аналіт. 
агенство», 2018. С. 
151-155



8. Організація 
бухгалтерського 
обліку / Малюга Н.М. 
та ін.  За редакцією 
д.е.н., проф., Засл. 
діяча науки і техніки 
України Ф.Ф. Бутинця; 
4-е вид., доп. і 
перероб. Підручник з 
грифом МОН України 
для студентів 
спеціальності 
7.050106 “Облік і 
аудит” вищих 
навчальних закладів. 
Житомир: ПП “Рута”, 
2005. 608 с.
9. Malyuga N.M. The 
Impact of the Economy 
Globalization on the 
Accounting 
Organization (Вплив 
глобалізації 
економіки на 
організацію 
бухгалтерського 
обліку). Strategies and 
Challenges in the 
Procession to the 
European Union: 
Research papers. – 
Bulgaria: Svishtov, 
2003. 342 p. P. 272-276 
(Болгарія)

п. 30. Види і 
результати 
професійної 
діяльності особи за 
спеціальністю, яка 
застосовується до 
визнання 
кваліфікації, 
відповідної 
спеціальності:
пп2. 
Малюга Н.М. 
Методичні аспекти 
бухгалтерського 
обліку земельних 
ресурсів 
сільськогосподарськог
о призначення.  
Науковий журнал: 
Економіка. Фінанси. 
Право. № 8/2. 2016 р. 
С. 4-6
пп3. 
1. Розвиток 
бухгалтерського 
обліку в системі 
фінансово-
економічної  безпеки 
суб’єктів 
господарювання: 
теорія та методологія: 
Монографія / В.М. 
Пархоменко, Н.М. 
Малюга, О.І. 
Пилипенко, К.П. 
Боримська, Л.В. 
Шкуліпа; за наук. ред. 
д.е.н., проф. Н.М. 
Малюги. Житомир: 
ПП «Рута», 2020. 236 
с.
2. Малюга Н.М., 
Пархоменко В.М. 
Облік і фінансова 
звітність за 
міжнародними 



стандартами: 
Навчальний посібник. 
Київ: НАСОА, 2019. 
120 c.
3. Малюга Н.М., 
Пархоменко В.М. 
Бухгалтерський облік 
(загальна теорія): 
конспект лекцій в 
схемах і таблицях: 
Навчальний посібник. 
Київ: ТОВ 
«Консультант», 2017. 
68 с.
4. Малюга Н.М., 
Пархоменко В.М. 
Об’єкти 
бухгалтерського 
обліку за Планом 
рахунків 
бухгалтерського 
обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і 
господарських 
операцій підприємств 
і організацій. Або що 
обліковується на 
рахунках?: 
Навчальний посібник. 
Київ: ТОВ 
«Консультант», 2017. 
92 с.
5. Малюга Н.М Аналіз 
підходів до оцінки 
людського капіталу як 
об’єкта 
бухгалтерського 
спостереження / 
Малюга Н.М., 
ДавидюкТ.В./ 
Проблемні аспекти та 
перспективи розвитку 
обліку, контролю, 
аналізу і 
оподаткування 
суб’єктів 
господарювання в 
умовах 
глобалізаційної 
економіки: 
колективна 
монографія / Кривий 
Ріг: Вид. «Козлов», 
2017. 408 с. С. 39-54.
6. Малюга Н.М 
Управління 
дебіторською 
заборгованістю як 
система: обліковий 
аспект /Малюга Н.М., 
Гевчук А.В./ 
Бухгалтерський облік, 
аналіз та контроль: 
проблеми інтеграції і 
розвитку: колективна 
монографія / під заг. 
редакцією проф. Ф.Ф. 
Бутинця. Житомир: 
ПП «Рута», 2017. 370 
с. С. 256-276.
7. Малюга Н.М 
Концепція створення і 
розвитку системи 
бухгалтерського 
обліку / Малюга Н.М., 
Долюк А.В./ 
Бухгалтерський облік, 
аналіз та контроль: 
проблеми інтеграції і 
розвитку: колективна 
монографія / під заг. 



редакцією проф. Ф.Ф. 
Бутинця. Житомир: 
ПП «Рута», 2017. 370 
с. С. 276-289
8. Малюга Н.М 
Інтеграція 
бухгалтерського 
обліку як основа 
подальшого розвитку 
його теорії і практики 
/ Малюга Н.М., 
Колумбет О.П. / 
Проблеми 
бухгалтерської науки: 
подальший розвиток і 
припинення 
шарлатанства: 
колективна 
монографія / під заг. 
ред. проф. Ф.Ф. 
Бутинця. Житомир. 
ПП «Рута», 2015. 343 
с. С. 304-330
пп 4.  
1. Федчишина Наталія 
Михайлівна. Облік і 
бюджетування в 
управлінні діяльністю 
підприємства: дис. на 
здобуття наук ступеня 
канд. екон. наук за 
спец. 08.00.09 – 
«Бухгалтерський 
оьлбік, аналіз та аудит 
(за видами 
економічної 
діяльності)». – Київ: 
НАСОА, 2016.
2. Снісар Олександр 
Олександрович 
«Бухгалтерський 
облік і контроль 
операцій з паливно-
мастильними 
матеріалами: 
організація та 
методика», дисертація 
на здобуття наук 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09, захищена у 
ЖДТУ в 2013 р.
3. Скрипник 
Маргарита Іванівна 
«Розвиток 
бухгалтерського 
обліку і внутрішнь-ого 
контролю витрат та 
калькулювання 
собівартості продукції, 
дисертація на 
здобуття наук ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.09, захищена у 
НАСОА в 2012 р.
4. Мороз Юлія 
Юзефівна 
«Бухгалтерський 
облік та аналітичне 
забезпечення 
моніторингу 
економічного 
потенціалу 
підприємства», 
дисертація на 
здобуття наук ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.09, захищена у 



ЖДТУ в 2012 р.
5. Пилипенко Олексій 
Іванович 
«Корпоративні права 
в системі 
бухгалтерського 
обліку: теорія, 
методологія, 
організація», 
дисертація на 
здобуття наук ступеня 
доктора економічних 
наук за спеціальністю 
08.00.09, захищена у 
ЖДТУ в 2011 р.
пп7. 
Участь в комісіях з 
питань ліцензування 
та акредитації 
спеціальностей ВНЗ 
МОН України, 
зокрема:
1. Первинна 
акредитаційна 
експертиза ОПП 
«Облік і 
оподаткування» зі 
спеціальності 071 за 
другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти у 
Полтавській 
державній аграрній 
академії, голова 
комісії (Наказ МОНУ 
№ 1534-л від 
16.10.2018)  
2. Первинна 
акредитаційна 
експертиза ОПП 
«Облік і 
оподаткування» зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» за 
освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем «спеціаліст» у 
Приватному 
акціонерному 
товаристві «Вищий 
навчальний заклад 
«Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом», голова 
комісії (Наказ МОНУ 
№ 270-л від 
22.03.2018)
3. Акредитаційна 
експертиза 
перепідготовки 
спеціалістів зі 
спеціальності 
7.03050901 «Облік і 
аудит» у 
Національному 
університеті 
біоресурсів і 
природокористування 
України, член комісії 
(Наказ МОНУ № 99а 
від 14.07.2016 р.)
4. Ліцензування 
спеціальності 
8.03050901 «Облік і 
аудит»  галузі знань 
0305 «Економіка та 
підприємництво» в 
Державному вищому 
навчальному закладі 
«Донбаський 



державний 
педагогічний 
університет», голова 
комісії (Наказ МОНУ 
№ 1349 від 
09.06.2015) 

Член експертної ради 
з питань 
секторального 
розвитку та 
підприємництва МОН 
(ВАК) України – 2010-
2014.
пп.8. 
Керівник і 
відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
НАСОА за темою: 
«Розвиток 
бухгалтерського 
обліку в контексті 
фінансово-
економічної безпеки 
суб’єктів 
господарювання: 
теорія та методологія»  
(номер державної 
реєстрації 
0113U005977) (2013-
2018 рр.). Звіт з НДР. 
К.: НАСОА, 2019. 
203с.УДК 
657.005:934;

Член редколегії 
наукового фахового 
журналу 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит: 
проблеми теорії, 
методології, 
організації» в 
Національній академії 
статистики, обліку та 
аудиту (2010-2018 
рр.).
пп. 10. 
2007-2017 рр. – 
завідувач кафедри 
теорії бухгалтерського 
обліку Національної 
академії статистики, 
обліку та аудиту 
Держстату України
пп. 11. 
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.870.01 у 
Національній академії 
статистики, обліку та 
аудиту із захисту 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
економічних наук зі 
спеціальностей 
08.00.09 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності) та 08.00.10 
– статистика (з 2017 
по т.ч.; протягом 
2013-2016 – заступник 
голови ради);

Офіційний опонент по 
дисертаціях: 



Овсюк Н.В. 
Бухгалтерський облік і 
контроль у сфері 
трудових 
правовідносин: 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз і аудит (за 
видами економічної 
діяльності). – 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет (Д 
26.055.01), Київ, 2017.
Закревська О.Ю. 
Облік та контроль 
поточної дебіторської 
заборгованості 
підприємств торгівлі: 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності). – 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет (Д 
26.055.01), Київ, 2018
Коріненко А. І. 
Облікове 
забезпечення 
включення прав 
користування землею 
до економічного обігу: 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності). – 
Національний 
науковий центр 
«Інститут аграрної 
економіки» (Д 
26.350.02), Київ, 2017.
Ільчак О. В. 
Бухгалтерський облік і 
контроль земельних 
ресурсів сільського 
господарства: 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності). – 
Національний 
університет 
біоресурсів і 



природокористування 
України (К 26.004.17), 
Київ, 2016.
Пантюхова А.В. Облік 
та аналіз 
використання і 
відновлення 
земельних ресурсів: 
Дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності). – 
Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет (Д 
26.055.01), Київ, 2016
пп. 13. 
1. Облік і аудит: 
Практикум / Малюга 
Н.М., Вітер С.А., 
Майдуда Г.С.  
Житомир: ПНУ, 2020. 
70 с. (електронний 
ресурс)
2. Магістерська робота 
з програми «Облік та 
оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю: методика 
та організація» 
/Малюга Н.М., 
Теловата М.Т., 
Пантелеєв В.П., 
Петраковська О.В., 
Юрченко О.А./ 
Навчально-
методичний посібник. 
К.: НАСОА, 2019. 101 с.  
3. Методичні 
рекомендації для 
написання та захисту 
магістерської роботи 
за програмою «Облік 
та оподаткування в 
управлінні 
підприємницькою 
діяльністю» / Малюга 
Н.М.,  Пантелеєв В.П., 
Курило Г. М., 
Петраковська О.В., 
Теловата М.Т., 
Юрченко О.А. К.: 
НАСОА,  2016. 98 с.
4. Методичні 
рекомендації для 
написання та захисту 
дипломної роботи 
спеціаліста / Корінько 
М.Д., Малюга Н.М., 
Пантелеєв В.П., 
Теловата М.Т., 
Петраковька О.В.: 
Навчальне видання. 
К.: НАСОА,  2016. 99 с.   
5. Силабус навчальної 
дисципліни 
«Організація 
бухгалтерського 
обліку» для студентів, 
які навчаються на 
другому 
(магістерському) рівні 



за спеціальністю 071 – 
Облік і оподаткування 
галузь знань 07 ‒ 
Управління та 
адміністрування – 
Освітня програма 
«Облік і 
оподаткування». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. С. 27.
пп. 14. 
Член галузевої 
конкурсної комісії:
у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та 
аудит», що 
проводилася на базі 
КНТЕУ. 2017;
у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та 
аудит», що 
проводилася на базі 
НАСОА. 2018;
у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та 
аудит», що 
проводилася на базі 
НАСОА. 2019.
пп. 15.  
1. Малюга Н.М., 
Майдуда Г.С. 
Концепція обліково-
аналітичного 
забезпечення 
управління 
джерелами 
відтворення основних 
засобів 
сільськогосподарських 
підприємств. Розвиток 
системи обліку, 
аналізу та аудиту в 
Україні: теорія, 
методологія, 
організація: зб. тез 
доповідей учасників 
ХVІІІ Всеукр. наук. 
конф. (пам’яті проф. 
О.С. Бородкіна). К.: 
ДП «Інформ.-аналіт. 
агентство», 2020. С. 
75-78. 
2. Малюга Н.М. 
Бухгалтерський облік 
в умовах 
діджиталізації: 
організаційні аспекти. 
Перспективи розвитку 
фінансово-
економічного 
простору України: зб. 
матеріалів  Міжнар.  
наук.-практ.  конф. (м. 
Вінниця,  8-9 квітня 
2019 р.): у 2-х т. Т. 1. 
Ч. 1. / За заг. ред. В.І. 



Мельник. Тернопіль: 
Крок, 2020. С. 240-242
3. Малюга Н.М., 
ПантелеєвВ.П, Сакада 
Т.Д. Сучасні напрями 
підготовки фахівців за 
спеціальністю «Облік і 
оподаткування» та 
спеціалізацією 
«Економічна 
кібернетика» 
спеціальності 
«Економіка». 
Розвиток системи 
обліку, аналізу та 
аудиту в Україні: 
теорія, методологія, 
організація: зб. тез 
доповідей учасників 
XVIІ Всеукр. наук. 
конф. (пам’яті проф. 
О.С. Бородкіна). К.: 
ДП «Інформ.-аналіт. 
агенство», 2019. С. 
200-203
4. Малюга Н.М., 
Хоруженко О.І. 
Розвиток 
бухгалтерської 
професії в Україні. 
Розвиток системи 
обліку, аналізу та 
аудиту в Україні: 
теорія, методологія, 
організація: зб. тез 
доповідей учасників 
XVI Всеукр. наук. 
конф. (пам’яті проф. 
О.С. Бородкіна). К.: 
ДП «Інформ.-аналіт. 
агенство», 2018. С. 
151-155
5. Малюга Н.М. 
Позитивізм у 
розвитку методології 
бухгалтерського 
обліку. 
Удосконалення 
обліку, контролю, 
аудиту, аналізу та 
оподаткування в 
сучасних умовах 
інтеграційних 
процесів у світовій 
економіці: тези 
доповідей ІІI Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м. 
Ужгород, 18-19 квітня 
2018 р.). Ужгород: 
Видавництво УжНУ 
«Говерла», 2018. С. 
84-86
6. Малюга Н.М. 
Нікчемні угоди та 
економічна безпека 
підприємства: 
обліково-правовий 
аспект. Соціально-
економічні та 
гуманітарні аспекти 
розвитку суспільства: 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. (м. 
Вінниця, Вінницький 
ННІ економіки ТНЕУ, 
18 квітня 2018 р.). 
Вінниця, 2018. С. 98-
101
7. Малюга Н.М., 
Боримська К.П. 
Професійна 



підготовка та роль 
бухгалтера у 
забезпеченні 
економічної безпеки. 
Розвиток системи 
обліку, аналізу та 
аудиту в Україні: 
теорія, методологія, 
організація: зб. тез 
доповідей учасників 
XV Всеукр. наук. 
конф., присвяченої 
30-річчю кафедри 
бухгалтерського 
обліку та пам’яті 
д.е.н., професора, 
Засл. діяча науки і 
техніки України 
Олексія Сергійовича 
Бородкіна. К.: 
«Інформ.-аналіт. 
агентсво», 2017. С. 
296-301
8. Малюга Н.М., 
Давидюк Т.В. 
Неформалізовані 
показники при 
оцінюванні людського 
капіталу. Стратегія 
розвитку України: 
економічний та 
гуманітарний виміри: 
матеріали IV Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
присвяченої пам’яті 
першого ректора 
Національної академії 
статистики, обліку  та 
аудиту, докт. екон. 
наук, професора, Засл. 
економіста України 
Івана Ісаковича 
Пилипенка. К.:  
«Інформаційно-
аналітичне 
агентство», 2017. С. 
151-155
9. Малюга Н.М. 
Розвиток теорії 
бухгалтерського 
обліку. Розвиток 
системи обліку, 
аналізу та аудиту в 
Україні: теорія, 
методологія, 
організація: Зб. тез 
доповідей учасників 
XIV Всеукр. наук. 
конф., присвяченої 
пам’яті д.е.н., 
професора, 
Заслуженого діяча 
науки і техніки 
України О.С. 
Бородкіна (1930-
2002). К.: ДП 
«Інформаційно-
аналітичне 
агентство», 2016. С. 
41-44
10. Малюга Н.М., 
Боримська К.П. Роль 
обліку у формуванні 
концепції економічної 
безпеки підприємств в 
інформаційному 
суспільстві. Стратегія 
розвитку України: 
економічний та 
гуманітарний виміри: 
матеріали ІІІ Міжнар. 



наук.-практич. конф., 
присвяченої пам’яті 
першого ректора 
Національної академії 
статистики, обліку  та 
аудиту, докт. екон. 
наук, професора, Засл. 
економіста України 
Івана Ісаковича 
Пилипенка – К.:  
«Інформаційно-
аналітичне 
агентство», 2016. С. 
162-165
11. Малюга Н.М. 
Розвиток облікових 
теорій. 
Трансформаційні 
перетворення  
обліково-
аналітичного 
забезпечення 
управління в умовах 
євроінтеграційних 
процесів:  Зб. 
матеріалів IV наук.-
практич. конф. (25 
листопада 2016 р.). К.: 
ДВНЗ Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана, 
2016. С. 83-86
12. Малюга Н.М., 
Боримська К.П. Роль 
професійної 
підготовки бухгалтера 
у забезпеченні 
економічної безпеки. 
Розвиток 
бухгалтерського 
обліку: теорія, 
професія, 
міжпредметні зв'язки: 
зб. матеріалів ІХ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Київ, 26 
лютого 2015 р.) / 
Відпов. за вип. Б.В. 
Мельничук. К.: ННЦ 
«ІАЕ», 2015. С. 409-
413
13. Малюга Н.М., 
Боримська К.П. Аудит 
людських ресурсів в 
управлінні 
економічною 
безпекою 
підприємства. 
Стратегія розвитку 
України: економічний 
та гуманітарний 
виміри: матеріали ІІ 
Міжнар. наук.-
практич. конф., 
присвяченої пам’яті 
першого ректора 
Національної академії 
статистики, обліку  та 
аудиту, докт. екон. 
наук, професора, Засл. 
економіста України 
Івана Ісаковича 
Пилипенка. К.:  
«Інформаційно-
аналітичне 
агентство», 2015. С. 
162-165
14. Малюга Н.М., 
Стеблівська О.В. 



Завдання обліку, 
аналізу та аудиту 
операцій з готовою 
продукцією. Розвиток 
системи обліку, 
аналізу та аудиту в 
Україні: теорія, 
методологія, 
організація: Зб. тез 
доповідей учасників 
XII-ої міжнародної 
наукової конференції. 
К.: НАСОА та ТОВ 
«Інтердрук», 2014. С. 
51-54
15. Малюга Н.М., 
Боримська К.П. 
Податкові 
застереження як 
інструмент 
комунікаційного 
захисту в системі 
забезпечення 
фінансово-
економічної безпеки 
підприємства. Теорія і 
практика 
бухгалтерського 
обліку, аналізу й 
аудиту: стан, 
проблеми та 
перспективи 
розвитку: Матеріали 
VII-ої міжнар. наук.-
практич. конф., (м. 
Львів, 16-17 травня 
2014 р.) / відп. за вип.: 
проф. Куцик П.О. 
Львів: ЛКА, 2014. С. 
279-282
пп. 16. 
Член професійної  
організації Гільдія 
професійних 
внутрішніх аудиторів 
України (сертифікат 
№ 00988 від 
08.06.2018)
Член громадської 
організації 
«Житомирська спілка 
фахівців з 
бухгалтерського 
обліку і 
оподаткування»
Академік Академії 
економічних наук 
України (з 2009 р.)
пп.17. 
Досвід надання 
аудиторських послуг 
(з 1996 р.), 
проведення аудиту (з 
2000 р.) судово-
бухгалтерських 
експертиз (з 2009 р.). 
Сертифікований 
аудитор (серія А) 
2000-2014 рр., 
ліцензований судовий 
експерт 2009-2011 рр. 
(співпраця з НДІ 
судових експертиз 
Міністерства юстиції 
України, довідка № 30 
від 02.09.2019 р.)
Асистент аудитора, 
аудитор за 
сумісництвом в ПАФ 
«Аудит-Бутинець», 
1996-2009 рр.



Провідний науковий 
співробітник за 
сумісництвом ЖФ НДІ 
судових експертиз 
Міністерства юстиції 
України, 2009-2011 рр.
Радник голови 
Житомирської 
обласної державної 
адміністрації з питань 
розвитку науки на 
громадських засадах, 
2006-2010 рр.

84285 Суліменко 
Лариса 
Антонівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
кандидата наук 

KД 059532, 
виданий 

01.01.1991, 
Атестат 

професора 
12ПP 008343, 

виданий 
01.01.2013

35 Організація 
бухгалтерськог
о обліку

Кандидат 
економічних наук, 
професор

Житомирський 
сільськогосподарськи
й інститут 
Диплом з відзнакою 
Г-II  № 042512 від 
22.07.1985 року за 
спеціальністю « 
Бухгалтерський облік і 
аналіз господарської 
діяльності в 
сільському 
господарстві», 
кваліфікація 
«Економіст з 
бухгалтерського 
обліку в сільському 
господарстві»

Диплом кандидата 
економічних наук КД 
№ 059532 від 
06.11.1991 року за 
спеціальністю 
08.00.12 
«Бухгалтерський 
облік, контроль і 
аналіз господарської 
діяльності (за 
економічними 
науками»
Тема: «Облік і аналіз в 
сільськогосподарських 
підприємствах в 
умовах орендних 
відносин»

Атестат доцента ДЦ 
АР № 005877 
Державної 
агроекологічної 
академії України від 
02.07.1997 року 
кафедри 
бухгалтерського 
обліку і аналізу 
господарської 
діяльності 
сільськогосподарських 
підприємств

Атестат професора 
12ПР №  008343 від 
25.01.2013 року 
кафедри 
бухгалтерського 
обліку

Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о дорадника № 38 від 
13.05.2010 року з 



надання послуг з 
питань 
бухгалтерського 
обліку, аналізу 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації в члени 
регіональних 
кваліфікаційних 
комісій 12СПК 409520 
від 16.03.2007 р. 
Національного 
аграрного 
університету ННІ 
післядипломної освіти  
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПВ 
185903 від 08.04.2016 
р. Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Сучасні підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Організація 
бухгалтерського 
обліку»у вищій 
школі».

Проходження курсів: 
1) курс навчання 
«Швидкий старт у 
MASTER: Бухгалтерія 
для малого та 
середнього бізнесу». 
Сертифікат № ОЗ-
009-3 від 
28.02.2018р.; 
2) курс навчання з 
питань законодавства 
у сфері державних та 
публічних закупівель 
за програмою 
Міністерства 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України. Сертифікат 
від 02.02.2018р.; 
3) курс навчання по 
роботі з 
комп’ютерною 
програмою 
«М.Е.DOC». 
Сертифікат № (В) 
00000005 від 
06.07.2018р.

Публікації та 
дослідження за 
курсом «Організація 
бухгалтерського 
обліку» 
1. Суліменко Л. А. 
Особливості 
організації обліку в 
Україні з 
застосуванням МСФЗ. 
Zbyor raportow 
naukovych "Pytania. 
Odpowiedzi. Hipotezy: 
nauka XXI stulecie» 
Warszhawa: Wydawca: 
Sp. z. о. o. «Diamond 
trading tour». 2014. С. 
39–43.
2. Суліменко Л. А. 



Особливості 
формування облікової 
політики в умовах 
адаптації до 
міжнародних 
стандартів фінансової 
звітності. Розвиток 
бухгалтерського 
обліку: теорія, 
професія, інтернетні 
зв’язки : зб. матеріалів 
ІХ Інтернет наук.-
практ. конф. (26 
лютого 2015 р.; м. 
Київ). Київ : ННЦ 
«ІАЕ», 2015. С. 601–
604.
3. Суліменко Л. А. 
Проблеми 
формування 
організаційно- 
методичного 
механізму 
управлінського обліку 
на підприємстві. 
Сучасні 
агротехнології: 
тенденції та інновації : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф.,17-
18 листопада 2015р.: у 
3 т. Вінниця : РВВ 
ВНАУ, 2015. Т.2. 
С.247–250.
4. Суліменко Л. А., 
Киян А. В., Вітер С. А. 
Особливості обліку 
біологічних активів та 
продукції на 
підприємствах 
лісового господарства. 
Молодий вчений. 
2017. №8(48). С. 474–
479.
5. Суліменко Л. А., 
Киян А. В. 
Формування 
фінансових 
результатів 
підприємств. 
Фінансові інструменти 
регіонального 
розвитку : матеріали 
ІІІ Всеукр. наук.-
практ. інтернет-конф. 
(10 листопада 2017 р.): 
Житомир : ЖНАЕУ. 
2017. С. 69–72.
6. Суліменко Л. А., 
Киян А. В. 
Особливості 
бухгалтерського 
обліку в умовах 
органічного 
виробництва 
продукції 
рослинництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали V між нар. 
наук.-практ. конф. (5-
6 вересня 2017 р.). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 346–351.
7. Суліменко Л. А., 
Киян А. В. 
Інформаційне 
забезпечення 
управління 
адміністративними 



витратами. 
International Scientific 
Conference From the 
Baltic to the Black Sea: 
the Formation of 
Modern Economic 
Area: Conference 
Proceedings, August 
19th, 2017. Riga, Latvia: 
Baltija Publishing, 
2017. С. 148–151.
8. Суліменко Л. А. 
Особливості 
формування облікової 
політики 
сільськогосподарських 
підприємств. Розвиток 
обліку, аналізу і 
аудиту суб'єктів 
суспільного інтересу : 
матеріали Міжнар. 
наук. конф. (20-21 
жовтня 2017 р.). 
Житомир : ЖДТУ, 
2017. С. 157–159.
9. Суліменко Л. А., 
Киян А. В., Вітер С. А. 
Облік і аналіз 
розрахунків з оплати 
праці. Інфраструктура 
ринку. 2018. № 18. С. 
395–404. 
10. Суліменко Л. А. 
Значення 
інформаційних 
технологій в 
управлінні 
підприємством: 
галузевий аспект. 
Актуальні проблеми 
обліково-
аналітичного 
забезпечення в умовах 
переходу до Індустрії 
4.0 : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (26-27 березня 
2020 р.). Рівне : 
НУВГП, 2020. C. 188–
190. 
11. Суліменко Л. А. 
Формування облікової 
політики 
підприємства щодо 
оплати праці. 
Економіка, облік, 
податки в суспільстві. 
№1(7). 2020. С. 28–31.
12. Суліменко Л. А. 
Особливості 
бухгалтерського 
обліку на 
підприємствах 
ресторанного 
господарства. 
Економіка, облік, 
податки в суспільстві. 
№2(8). 2020. 
Види і результати 
професійної 
діяльності відповідно 
до п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності 
Постанова КМУ № 
1187 від 30.12.2015 
року
пп.2.
1. Особливості 
організації обліку в 
Україні з 



застосуванням МСФЗ. 
Zbyor raportow 
naukovych "Pytania. 
Odpowiedzi. Hipotezy: 
nauka XXI stulecie» 
Warszhawa: Wydawca: 
Sp. z. о. o. «Diamond 
trading tour». 2014. С. 
39–43.
2. Суліменко Л. А. 
Інформаційне 
забезпечення 
управління 
природоохоронною 
діяльністю 
підприємства. Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. № 1 
(55), т. 3. С. 355–362. 
3. Суліменко Л. А., 
Киян А.В., Вітер С. А. 
Особливості обліку 
витрат на 
підприємствах 
лісового господарства 
України. Danish 
Scientific Journal. 2017. 
№ 3. С. 11–18. 
4. Суліменко Л. А., 
Киян А. В., Вітер С. А. 
Особливості обліку 
біологічних активів та 
продукції на 
підприємствах 
лісового господарства. 
Молодий вчений. 
2017. №8(48). С. 474–
479. 
5. Суліменко Л. А., 
Киян А. В. 
Інформаційне 
забезпечення 
управління 
фінансовими 
результатами 
підприємств. Наукові 
горизонти. 2018. № 4. 
С. 52–60. 
6. Суліменко Л. А., 
Киян А. В., Вітер С. А. 
Облік і аналіз 
розрахунків з оплати 
праці. Інфраструктура 
ринку. 2018. № 18. С. 
395–404. 
7. Суліменко Л. А., 
Вітер С. А. 
Інформаційне 
забезпечення 
управління доходами 
об’єднаних 
територіальних 
громад. Наукові 
горизонти. 2019. № 3 
(76). С. 48–56. 
8. Суліменко Л. А., 
Савченко Н. М., 
Савченко Р. О. Роль 
бренду в сталому 
розвитку 
підприємства. Наукові 
горизонти. 2020. № 6 
(93). С. 37–48. 
пп.3.
1. Суліменко Л. А. 
Аграрно-економічні 
відносини в німецьких 
колоніях Волинської 
губернії (1906-
1914рр.). 
Трансформація 
українського 



суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
наукова монографія / 
за ред. І. А. 
Мельничука. 
Житомир : Рута, 2018. 
С. 112–119.
2. Суліменко Л. А. 
Формування та 
розвиток наукової 
школи доктора 
економічних наук, 
професора, академіка 
УААН П. Т. Саблука. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
наукова монографія / 
за ред. О.В. Скидана, 
І.А. Мельничука. 
Житомир : Рута, 2019. 
С. 106–110. 
3. Суліменко Л. А. 
Фінансування 
розвитку 
територіальних 
громад в Україні: 
аналітичний та 
інформаційно-
обліковий аспект. 
Стратегія 
інклюзивного 
сільського розвитку на 
базі громад: проекти, 
реалії  та європейські 
перспективи для 
України : монографія 
// за ред. Т. О. Зінчук. 
Київ : Центр учбової 
літератури. 2019. С. 
248–270.
4. Суліменко Л. А., 
Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю., 
Савченко Р. О. 
Навчально-
методичний посібник 
по вивченню 
дисципліни 
«Організація 
бухгалтерського 
обліку» для студентів 
ОС «Магістр» 
спеціальності «Облік 
та аудит». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 155 с.
пп. 4. 
Керівництво 
здобувача – Кварцхава 
Олени Володимирівни 
на тему: 
«Бухгалтерський 
облік і звітність у 
фермерських 
господарствах» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 – 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності) (захист – 
15.04.2015р.)
пп. 8. 



1. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Розвиток 
бухгалтерського 
обліку, статистики, 
контролю і 
оподаткування в 
умовах економічного 
зростання України 
основаному на 
залученні інвестицій 
та інноваційному 
виробництві 
продуктів з високим 
ступенем доданої 
вартості» (номер 
державної реєстрації 
0118U100564)
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми: «Інструменти 
обліково-
статистичного та 
бюджетного 
забезпечення 
оцінювання і 
контролювання 
розвитку 
інтелектуальної 
економіки в системі 
формування 
економічного 
потенціалу фінансово 
самодостатніх Smart 
Village в умовах 
функціонування 
об’єднаних 
територіальних 
громад», номер 
державної реєстрації 
0118U100557, 
керівник -  завідувач 
кафедри 
бухгалтерського 
обліку, оподаткування 
та аудиту, д.е.н., 
професор Мороз Юлія 
Юзефівна.
3. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми: «Розвиток 
бухгалтерського 
обліку, статистики, 
контролю і 
оподаткування в 
умовах економічного 
зростання України 
основаному на 
залученні інвестицій 
та інноваційному 
виробництві 
продуктів з високим 
ступенем доданої 
вартості», номер 
державної реєстрації 
0118U100564, 
керівник: завідувач 
кафедри 
бухгалтерського 
обліку, оподаткування 
та аудиту, д.е.н., 
професор Мороз Юлія 
Юзефівна.
пп.13. 
1. Методичні 
рекомендації для 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Організація обліку» 
для студентів 
спеціальності 071 



«Облік і 
оподаткування» 
освітнього ступеня 
«Магістр» денної та 
заочної форм 
навчання. ЖНАЕУ, 
2017. 21 с. / Суліменко 
Л.А.
2. Методичні 
рекомендації для 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Облік на 
підприємствах за 
видами економічної 
діяльності» для 
студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» денної та 
заочної форм 
навчання. ЖНАЕУ, 
2017. 29 с. / Суліменко 
Л.А.
3. Методичні 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР20. 
Обгрунтовувати 
вибір оптимальної 
системи організації 
зовнішньоекономіч
них зв'язків та 
організовувати 
обліковий процес і 
контроль руху 
товарів, 
податкових і 
митних платежів 
за митними 
режимами

Глобальна економіка і 
інноваційний 
розвиток

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Облік і аудит у митній 
справі

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
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обліку і 
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податків

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

ПР19. Вміти 
проектувати, 
планувати і 
проводити 
пошукові і 
розвідувальні 
роботи, 
здійснювати їх 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 

Оціночно-аналітична інформаційно-дослідницькі усне опитування з проблем 



кадрове 
забезпечення

діяльність та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінки об’єктів обліку, 
результатів господарювання 
та результатів аналізу 
господарської діяльності 
суб’єктів господарювання, 
письмова перевірка в 
аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань), вирішення 
практичних виробничих 
задач в сфері оцінювання та 
аналізу, підготовка 
висновків і рекомендацій з 
питань  оцінки та аналізу, 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей), поточний та 
підсумковий контроль.

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

Практика податкового 
обліку і 
адміністрування 
податків

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи



Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат;  оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обгрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літерутурних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обгрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей); поточний та 
підсумковий контроль

ПР18. 
Дотримуватися 
норм професійної 
та академічної 
етики, 
підтримувати 

Організація 
бухгалтерського 
обліку

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові;  інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 



врівноважені 
стосунки з 
членами колективу 
(команди), 
споживачами, 
контрагентами, 
контактними 
аудиторіями.

модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

формами і графіком 
деканату

Практика аудиту 
господарської 
діяльності

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові;

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика податкового 
обліку і 
адміністрування 
податків

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові;

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

ПР17. Готувати й 
обґрунтовувати 
висновки задля 
консультування 
власників, 
менеджменту 
суб’єкта 
господарювання та 
інших  
користувачів  
інформації у сфері 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування

Оціночно-аналітична 
діяльність

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
оцінки об’єктів обліку, 
результатів господарювання 
та результатів аналізу 
господарської діяльності 
суб’єктів господарювання, 
письмова перевірка в 
аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань), вирішення 
практичних виробничих 
задач в сфері оцінювання та 
аналізу, підготовка 
висновків і рекомендацій з 
питань  оцінки та аналізу, 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей), поточний та 
підсумковий контроль.

Основи наукової 
роботи та підготовка 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 



стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів.

Контролінг в 
управлінні бізнесом

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей); поточний та 
підсумковий контроль.

Облік і аудит у митній 
справі

практично-орієнтовані, 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові;

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика податкового 
обліку і 
адміністрування 
податків

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 



модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові;

формами і графіком 
деканату

Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані, 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Фінансовий аналіз практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові;

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Організація 
бухгалтерського 
обліку

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові;

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика аудиту 
господарської 
діяльності

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 



інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові;

контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

ПР16. Здійснювати 
публічні ділові і 
наукові комунікації 
задля вирішення 
комунікативних 
завдань державною 
та іноземними 
мовами

Фахова іноземна мова 
(рівень В 2)

практичні заняття; 
стандартизовані тести

Тестування, фронтальне 
опитування (переклад, 
переказ, діалог, дискусія), 
контрольна робота, 
підсумкова атестація

Фінансовий аналіз практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові;

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей); поточний та 
підсумковий контроль

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

 модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 



роботи частково-пошукові оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат;
оцінка рівня теоретичного 
та практичного 
обґрунтування; оцінка 
аналітичного матеріалу; 
аналіз літературних джерел 
на відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

ПР15. 
Застосовувати 
наукові методи 
досліджень у сфері 
обліку, аудиту, 
аналізу, контролю 
та оподаткування 
та 
імплементувати їх  
у  професійну 
діяльність та 
господарську 
практику

Практика аудиту 
господарської 
діяльності

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика податкового 
обліку і 
адміністрування 
податків

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи



Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів.

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей); поточний та 
підсумковий контроль

Оціночно-аналітична 
діяльність

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
оцінки об’єктів обліку, 
результатів господарювання 
та результатів аналізу 
господарської діяльності 
суб’єктів господарювання, 
письмова перевірка в 
аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань), вирішення 
практичних виробничих 
задач в сфері оцінювання та 
аналізу, підготовка 
висновків і рекомендацій з 
питань  оцінки та аналізу, 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей), поточний та 
підсумковий контроль.



Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

ПР14.Обґрунтовува
ти вибір і порядок 
застосування 
управлінських 
інформаційних 
технологій для 
обліку, аналізу, 
аудиту та 
оподаткування в 
системі 
прийняття 
управлінських 
рішень з метою їх 
оптимізації.

Контролінг в 
управлінні бізнесом

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Фінансовий аналіз практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові;

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Організація 
бухгалтерського 
обліку

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 



аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові;

контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика аудиту 
господарської 
діяльності

практично-орієнтован; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові;

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика податкового 
обліку і 
адміністрування 
податків

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 



оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань;

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Оціночно-аналітична 
діяльність

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 



відповідей); поточний та 
підсумковий контроль

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей); поточний та 
підсумковий контроль

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

ПР13. Знати 
міжнародні 
стандарти 
контролю якості, 
аудиту, огляду, 
іншого надання 
впевненості та 
супутні послуги з 
дотриманням 
вимог професійної 
етики

Глобальна економіка і 
інноваційний 
розвиток

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Облік і аудит у митній 
справі

практично-орієнтовані, 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 



матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

розв'язання практичних 
завдань; модульний 
контроль знань; оцінка 
підготовленого проєкту 
можливої інновації в 
організації бухгалтерського 
обліку, оподаткування та 
аудиту; оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 



плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Практика аудиту 
господарської 
діяльності

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

ПР11. Розробляти 
та оцінювати 
ефективність 
системи контролю 
суб’єктів 
господарювання

Контролінг в 
управлінні бізнесом

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Фінансовий аналіз практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика аудиту 
господарської 
діяльності

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 



репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Оціночно-аналітична 
діяльність

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
оцінки об’єктів обліку, 
результатів господарювання 
та результатів аналізу 
господарської діяльності 
суб’єктів господарювання, 
письмова перевірка в 
аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань), вирішення 
практичних виробничих 
задач в сфері оцінювання та 
аналізу, підготовка 
висновків і рекомендацій з 
питань  оцінки та аналізу, 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей), поточний та 
підсумковий контроль.

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів

Облік і аудит у митній 
справі

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату



комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Практика податкового 
обліку і 
адміністрування 
податків

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 



практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей); поточний та 
підсумковий контроль

ПР12. 
Обґрунтовувати 
інноваційні підходи 
до інформаційного 
забезпечення 
системи контролю 
використання 
ресурсного 
потенціалу 
суб’єктів 
господарювання та 
органів державного 
сектору з 
урахуванням 
стратегії 
розвитку бізнесу

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 



зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів.

Глобальна економіка і 
інноваційний 
розвиток

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошуков

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Контролінг в 
управлінні бізнесом

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 



зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

ПР08. 
Обґрунтовувати 
вибір оптимальної 
системи 
оподаткування 
діяльності 
суб’єкта 
господарювання на 
підставі діючого 
податкового 
законодавства

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей); поточний та 
підсумковий контроль

Глобальна економіка і 
інноваційний 
розвиток

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 



відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

Оціночно-аналітична 
діяльність

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
оцінки об’єктів обліку, 
результатів господарювання 
та результатів аналізу 
господарської діяльності 
суб’єктів господарювання, 
письмова перевірка в 
аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань), вирішення 
практичних виробничих 
задач в сфері оцінювання та 
аналізу, підготовка 
висновків і рекомендацій з 
питань  оцінки та аналізу, 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей), поточний та 
підсумковий контроль

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 



зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Практика податкового 
обліку і 
адміністрування 
податків

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Облік і аудит у митній 
справі

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Контролінг в 
управлінні бізнесом

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

ПР09. Формувати 
фінансову 
звітність за 
національними та 
міжнародними 

Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані, 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 



стандартами для 
суб’єктів 
господарювання на 
корпоративному 
рівні, 
оприлюднювати й 
використовувати 
відповідну 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень

аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика аудиту 
господарської 
діяльності

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 



відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Фінансовий аналіз практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Глобальна економіка і 
інноваційний 
розвиток

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Організація 
бухгалтерського 
обліку

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату



господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

ПР01. Вміти 
розвивати та 
підвищувати свій 
загальнокультурни
й і професійний 
рівень, самостійно 
освоювати нові 
методи роботи та 
знання щодо 
комплексного 
бачення сучасних 
проблем економіки 
та управління.

Глобальна економіка і 
інноваційний 
розвиток

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Контролінг в 
управлінні бізнесом

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Організація 
бухгалтерського 
обліку

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Облік і аудит у митній 
справі

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та 



аудиту;оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів.

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані, 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані, 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обгрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літерутурних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обгрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані, 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей); поточний та 
підсумковий контроль.

ПР02. Знати 
теорію, методику і 
практику 
формування 
облікової 
інформації за 
стадіями 
облікового процесу і 
контролю для 

Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату



сучасних і 
потенційних 
потреб управління 
суб’єктами 
господарювання з 
урахуванням 
професійного 
судження.

господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

Організація 
бухгалтерського 
обліку

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика аудиту 
господарської 
діяльності

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика податкового 
обліку і 
адміністрування 
податків

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Облік і аудит у митній 
справі

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обгрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 



зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обгрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи



ПР03. Вільно 
спілкуватися 
іноземною мовою 
усно і письмово при 
обговоренні 
результатів 
досліджень та 
інновацій

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

Фахова іноземна мова 
(рівень В 2)

практичні заняття; 
стандартизовані тести

тестування, фронтальне 
опитування (переклад, 
переказ, діалог, дискусія), 
контрольна робота, 
підсумкова атестація

ПР10. Збирати, 
оцінювати та 
аналізувати 
фінансові та 
нефінансові дані 
для формування 
релевантної 
інформації в цілях 
прийняття 
управлінських 
рішень

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей); поточний та 
підсумковий контроль

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  



оцінка захисту роботи
Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту 

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 



керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Фінансовий аналіз практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Контролінг в 
управлінні бізнесом

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика аудиту 
господарської 
діяльності

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Облік і аудит у митній 
справі

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Оціночно-аналітична 
діяльність

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
оцінки об’єктів обліку, 
результатів господарювання 
та результатів аналізу 
господарської діяльності 



суб’єктів господарювання, 
письмова перевірка в 
аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань), вирішення 
практичних виробничих 
задач в сфері оцінювання та 
аналізу, підготовка 
висновків і рекомендацій з 
питань  оцінки та аналізу, 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей), поточний та 
підсумковий контроль.

ПР05. Володіти 
інноваційними 
технологіями, 
обґрунтовувати 
вибір та 
пояснювати 
застосовування 
нової методики 
підготовки і 
надання облікової 
інформації для 
потреб управління 
суб’єктом 
господарювання.

Глобальна економіка і 
інноваційний 
розвиток

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Контролінг в 
управлінні бізнесом

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 



відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; перевірка роботи  
на плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

Організація 
бухгалтерського 
обліку

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошуков

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика податкового 
обліку і 
адміністрування 
податків

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошуков

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Облік і аудит у митній 
справі

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошуков

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика аудиту 
господарської 
діяльності

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 



аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошуков

контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань;

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів.

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

ПР06. Визначати 
інформаційні 
потреби 
користувачів 
облікової 
інформації в 
управлінні 
підприємством, 
надавати 
консультації 
управлінському 
персоналу суб’єкта 
господарювання 
щодо облікової 
інформації

Контролінг в 
управлінні бізнесом

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошуков

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Організація 
бухгалтерського 
обліку

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 



інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика податкового 
обліку і 
адміністрування 
податків

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Облік і аудит у митній 
справі

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 



оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів.

Оціночно-аналітична 
діяльність

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
оцінки об’єктів обліку, 
результатів господарювання 
та результатів аналізу 
господарської діяльності 
суб’єктів господарювання, 
письмова перевірка в 
аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань), вирішення 
практичних виробничих 
задач в сфері оцінювання та 
аналізу, підготовка 
висновків і рекомендацій з 
питань  оцінки та аналізу, 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей), поточний та 
підсумковий контроль

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей); поточний та 
підсумковий контроль.

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 



глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

ПР04. 
Організовувати, 
розвивати, 
моделювати 
системи обліку і 
координувати 
діяльність 
облікового 
персоналу з 
урахуванням 
потреб 
менеджменту 
суб’єктів 
господарювання.

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані, 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані, 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

Облік і аудит у митній 
справі

практично-орієнтовані, 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату



Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані, 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошуков

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обгрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Контролінг в 
управлінні бізнесом

практично-орієнтовані, 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Організація 
бухгалтерського 
обліку

практично-орієнтовані, 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 



аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані, 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів.

ПР07. Розробляти 
внутрішньофірмові 
стандарти і форми 
управлінської та 
іншої звітності 
суб’єктів 
господарювання

Контролінг в 
управлінні бізнесом

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Практика 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

практично-орієнтовані; 
стажування, імітаційні; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Організація 
бухгалтерського 
обліку

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
комп’ютерне моделювання 
господарських ситуацій; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

поточний (первинний), 
покращувальний 
(покращення рівня знань), 
рубіжний (модульний 
контроль) та підсумковий 
контроль за визначеними 
формами і графіком 
деканату

Міждисциплінарна 
курсова робота з 
організації обліку, 
аудиту та 
оподаткування

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 



відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Курсова робота з 
практики 
бухгалтерського 
обліку для управління 
підприємством

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми, 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; оцінка 
зауважень викладача 
відповідального за 
керівництво курсовими 
роботами та їх 
доопрацювання студентами; 
оцінка захисту роботи

Основи наукової 
роботи та підготовка 
стартапів в сфері 
бухгалтерського 
обліку, 
оподаткування, аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові; 
розв'язання практичних 
завдань

модульний контроль знань; 
оцінка підготовленого 
проєкту можливої інновації 
в організації 
бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту; 
оцінка викладеного 
матеріалу наукового 
дослідження для 
майбутнього опублікування 
результатів

Оціночно-аналітична 
діяльність

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
оцінки об’єктів обліку, 
результатів господарювання 
та результатів аналізу 
господарської діяльності 
суб’єктів господарювання, 
письмова перевірка в 
аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань), вирішення 
практичних виробничих 
задач в сфері оцінювання та 
аналізу, підготовка 
висновків і рекомендацій з 
питань  оцінки та аналізу, 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей), поточний та 
підсумковий контроль.

Переддипломна 
практика

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
виробничої переддипломної 
практики; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 



практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Консультаційно-
дорадча діяльність за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

усне опитування з проблем 
формування 
консультаційно-дорадчої 
діяльності; письмова 
перевірка в аудиторній та 
позаудиторній роботі 
(виконання домашніх 
завдань); вирішення 
практичних виробничих 
задач; підготовка 
консультацій на питання; 
стандартизований контроль 
(метод альтернативного 
вибору і короткочасного 
подання варіантів 
відповідей); поточний та 
підсумковий контроль

Підготовка і захист 
кваліфікаційної 
роботи

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка актуальності теми 
кваліфікаційної роботи; 
оцінка логіки структури та 
плану роботи; оцінка 
відповідності змісту роботи 
завданню, замовленню, 
плану та цілісності 
структури; перевірка 
повноти розкриття теми 
роботи; перевірка роботи  на 
плагіат; оцінка рівня 
теоретичного та 
практичного обґрунтування; 
оцінка аналітичного 
матеріалу; аналіз 
літературних джерел на 
відповідність теми та 
глибини опрацювання; 
оцінка обґрунтованості 
висновків та рекомендацій; 
відповідність вимогам до 
оформлення; перевірка 
наявності апробації та 
публікацій за результатами 
виконаної роботи; оцінка 
відгуку керівника і 
зовнішнього рецензента;  
оцінка захисту роботи

 


