
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 8718 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Бакалавр

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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https://naqa.gov.ua/


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 8718

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

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

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

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

кафедра суспільних наук; кафедра іноземних мов; кафедра фізичного 
виховання; кафедра економічної теорії, інтелектуальної власності та 
публічного управління; кафедра міжнародних економічних відносин та 
європейської інтеграції; кафедра комп’ютерних технологій і моделювання 
систем; кафедра вищої та прикладної математики; кафедра аналізу і 
статистики ім. І.В. Поповича; кафедра економіки і підприємництва; 
кафедра менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука; 
кафедра фінансів і кредиту; кафедра правознавства

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий, 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 121482

ПІБ гаранта ОП Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

calcalko@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-410-66-85

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 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 бакалавра 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 бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». З 2017 р. в межах спеціальності 
розпочато підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування». 
При розробці ОПП 2017 року було враховано: проект Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і 
оподаткування” (завідувач кафедри Мороз Ю.Ю. протягом 2016 р. - 2019 р. була членом підкомісії зі спеціальності 
071 «Облік і оподаткування” НМК № 6 сектору вищої освіти НМР МОН України та є співрозробником Стандартів 
вищої освіти для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування»); ОПП провідних навчальних закладів України; зарубіжні практики підготовки бакалаврів за 
спорідненими спеціальностями; пропозиції стейкхолдерів.
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. Зміни до ОПП вносилися кожного року у відповідності до потреб стейкхолдерів в частині освітніх 
компонетів, що забезпечують формування компетентностей та програмних результатів навчання. Суттєвих змін 
набула ОПП 2020 року, особливо щодо можливості здобувачів освіти формувати індивідуальну освітню траєкторію.
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 бакалавра; перелік 
компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавра, 
сформульований у термінах результатів навчання; перелік освітніх компонентів програми та їх логічну 
послідовність; форми атестації здобувачів освітнього ступеня бакалавра; 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 59 36 21 0 0

2 курс 2019 - 2020 56 22 29 0 0

3 курс 2018 - 2019 37 26 8 0 0

4 курс 2017 - 2018 46 29 13 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 39987 Облік, оподаткування, аудит та митна справа
8718 Облік і оподаткування
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
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
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 ОПП_071_бакалавр_2020.pdf OguN/6Th6ydrPfYddsjW00oshwovwrP0ftNg27+JJY8=

Навчальний план за ОП НП_071_бакалавр_2020.pdf rKF0ps+/h71lEDvGmGkSVEJH+dO/S4HUBLXihM6MaJ
s=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія_Вовкотруб Л.Л..pdf TLiHaMAVDSTG4CnCahw0IPMkeEw+lQMYLDUXTAD
XpSI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія_Ковальчук Л.В..pdf NZ3u9lASy/c+mSZsZKV9wOwdhvbQ3KcJKN9Gfs81WCA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Чмут А.В..pdf UiE/WJlagH/syyZnhGJC8ugfDG1pDVrxxXwihI82dro=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Панченко І.А..pdf oo3BVou+ue56+2U/UtG4dPId6PxCvh+npwyxGmj0ro4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія_Панков Д.А..pdf 50Cple4ij4fXHGGyPbXU0uRK6wAVfpVA/jzviru40sk=

 
 

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, оподаткування, аудиту, контролю і аналізу, які володіють знаннями, уміннями та 
навичками для розв’язання складних завдань та практичних проблем під час професійної діяльності, що передбачає 
застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.
Особливістю ОПП є її універсальна спрямованість та глибока практична орієнтація 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.
Перевагою ОПП є обґрунтований перелік, вдале компонування, сучасне змістовне наповнення та оптимальні обсяги 
освітніх компонентів, що дозволяє підготувати фахівців високого рівня, які здатні здійснювати не лише 
безпосередньо фахову діяльність, але і адаптуватись до суміжних напрямів професійної діяльності.
Визначена унікальність ОПП надає безумовну професійну перевагу її випускникам на ринку праці та можливість 
подальшого навчання.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОПП повністю корелюються із місією, візією та цінностями університету, визначеними Стратегією розвитку 
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Поліського національного університету до 2025 року (https://cutt.ly/Ukm0Efw). 
Зокрема, мета ОПП: 
� відповідає місії Університету – підготовка професійної еліти з метою сталого розвитку; 
� сприяє реалізації візії університету як міжнародно визнаного лідера в освіті, дослідженнях і творенні соціальних 
цінностей, надійного партнера у формуванні державної і регіональної політики, підприємництві та залученні 
інвестицій; 
� орієнтована на формування університетських цінностей (професіоналізм, відкритість та прозорість, свобода 
думки та дії, креативність та інновації, проактивність, партнерство).

 

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

Важливим завданням ОПП є задоволення освітніх інтересів та очікувань здобувачів вищої освіти. Для цього вони 
долучаються до її обговорення і розроблення. Як наслідок, ОПП враховує їхню думку при формуванні переліку 
компетентностей, результатів навчання, а також освітніх компонентів, що їх забезпечують. Також відбувається 
періодичне обговорення можливих напрямів удосконалення змісту освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 
практик тощо), передбачених навчальним планом через безпосереднє спілкування та їх участь у Раді стейкхолдерів. 
Здобувачі освітнього ступеня бакалавр приймають участь у формуванні переліку вибіркових навчальних дисциплін 
та обсягів навчання за ними.
Здобувачі мають змогу висловлювати думки щодо змісту, форм і методів навчання, графіка занять і якості 
викладання тощо як під час організованих зустрічей з гарантом ОПП, завідувачем кафедри, викладачами, так і 
опосередковано під час анонімного опитування, електронного листування.
За побажаннями випускників, які продовжили своє навчання на магістерській ОПП «Облік і оподаткування», 
змінено принцип побудови індивідуальної траєкторії навчання в частині обрання вибіркових освітніх компонентів.

- роботодавці

Розроблення ОПП відбувалося за тісної співпраці з роботодавцями. Враховуючи універсальну спрямованість ОПП, 
до її формування долучалися роботодавці (фахівці за спеціальністю, управлінський персонал, який є основним 
користувачем інформації) - суб’єкти бізнесу різних видів економічної діяльності, державного сектору, фінансово-
кредитних установ, податкових і інших контролюючих органів, органів державного казначейства, аудиторських та 
консалтингових 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 навчальних та виробничих практик. 
В процесі реалізації ОПП на практиці роботодавці звернули увагу на потребу посилити її питаннями обліку 
експортно-імпортних операцій за змістом окремих навчальних дисциплін та визначення місця обліку як функції 
соціальної відповідальності в бізнесі (введено вибіркову компоненту «Корпоративна соціальна відповідальність 
бізнесу»).

- академічна спільнота

Під час розроблення ОПП були враховані інтереси як університетської академічної спільноти, так і академічної 
спільноти інших закладів вищої освіти. Спілкування з представниками інших ЗВО відбувалося в рамках проведення 
наукових заходів (конференцій, круглих столів, конкурсів студентських наукових робіт, студентських олімпіад тощо), 
під час участі у спеціалізованих вчених радах та роботи підкомісії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування” НМК 
№ 6 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (завідувач кафедри 
Мороз Ю. Ю. протягом 2016 р. - 2019 р. член підкомісії та співрозробник стандартів вищої освіти).

- інші стейкхолдери

Проектування ОПП здійснювалося з врахуванням думки фахового експертного громадянського середовища, яка 
вивчається в процесі співпраці науково-педагогічного персоналу кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та 
аудиту з рядом громадських фахових організацій (детальніше таблиця 2), а також  їх участі у дорадчих органах 
державної влади за своїм фаховим спрямуванням  (Мороз Ю. Ю. є членом Громадських рад при ГУ ДПС України в 
Житомирській області, Державній аудиторській службі України, Житомирському міському голові, 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).

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

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 бакалаврів з обліку і оподаткування, та у відповідності до цього сформулювати результати 
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навчання.
Зокрема, на забезпечення компетентностей, актуальних на ринку праці, спрямовано окремі результати навчання: 
знання видів бухгалтерського обліку, вміння вести облік на різних його ділянках забезпечується ПР02, ПР03; ПР05; 
ПР06; вміння формувати показники звітності – ПР04; вміння аналізувати показники звітності та інтерпретувати 
отриману інформацію – ПР04, знання методів контролю і аудиту - ПР10, ПР11; вміння застосовувати спеціалізовані 
фахові інформаційні системи  - ПР12; володіння іноземною мовою для забезпечення комунікації у фаховій 
діяльності – ПР16; вміння працювати в команді, дотримуватися етичних норм – ПР17; уміння планувати роботу, 
визначати пріоритети і працювати з кількома задачами одночасно - ПР17.

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

Оскільки ОПП зорієнтована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних на вітчизняному та 
міжнародному ринках праці фахівців в сфері обліку, оподаткування, аудиту, контролю і аналізу, які володіють 
знаннями, уміннями та навичками для розв’язання складних завдань та практичних проблем під час професійної 
діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й 
невизначеністю умов, 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 баз виробничих практик, тематик письмових робіт (можуть 
виконуватися на матеріалах суб’єкта господарювання за побажанням студента).
Крім того, на поглиблене вивчення галузевих особливостей обліку зорієнтована дисципліна «Облік на 
підприємствах за видами економічної діяльності», в межах якої здобувачі здійснюють додатковий вибір 
пріоритетних для них тем.
Цілі і програмні результати навчання за ОПП відображають тенденції розвитку  спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» в цілому в Україні. Тому, під час їх формулювання 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 2020 року відбувалося у відповідності до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 19.11.2018 р. № 1260.
Разом з тим, було проаналізовано ОПП провідних навчальних закладів України, зарубіжні практики підготовки 
бакалаврів за спорідненими спеціальностями. Було вивчено досвід вітчизняних ЗВО (Житомирська політехніка, 
КНЕУ ім. В. Гетьмана, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Національна академія статистики, обліку та аудиту) та зарубіжних ЗВО 
(Варшавський університет, Академія фінансів і бізнесу VISTULA, Варшавський економічний університет, 
Вроцлавський економічний університет).
При розробці ОПП був корисний досвід завідувача кафедри 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.

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 за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 19.11.2018 р. № 1260.
На етапі формування ОПП проект Стандарту був розроблений та представлений для громадського обговорення. 
Завідувач кафедри 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 визначені компетентності і результати навчання в ОПП 2017 року корелюють із тими, які 
представлені у затвердженому Стандарті.   
Отже, зміст ОПП направлений на здобуття компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти. Разом з тим, в ОПП 2020 року передбачена додаткова спеціальна компетентність (СК 12), 
що пов’язано із врахуванням інтересів стейхколдерів.
В ОПП включено освітні компоненти, які повністю забезпечують набуття передбачених компетентностей та 
результатів навчання.

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?

Освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» складено на підставі 
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.11.2018 р. № 1260.
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

240

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

60

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 теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю, аудиту та аналізу діяльності 
суб'єктів господарювання і їх оподаткування.
Цілями навчання є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні 
проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, процедури організації і 
здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві 
пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів вищої освіти забезпечується через: 
� вільний вибір дисциплін, представлених у вибірковій частині ОПП;
� можливість самостійного обрання студентами тематики письмових робіт, а також окремих тем навчальних 
дисциплін; 
� виконання наукових досліджень у відповідності до інтересів студентів для отримання поглиблених знань за 
окремими фаховими напрямами; 
� отримання консультацій від викладачів для набуття більш глибоких знань за окремими питаннями та темами; 
� можливість самостійного вибору студентами бази практики на виробництві;
� використання інструментів неформальної освіти та можливість зарахування її результатів за окремими освітніми 
компонентами;
� обрання форм та методів проведення навчальних занять.

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

Здобувачі можуть формувати індивідуальну траєкторію навчання шляхом реалізації свого права на вибір 
навчальних дисциплін. В університеті цей процес регламентується  Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://cutt.ly/Lf1uH8a); Положенням про вибіркові начальні дисципліни освітньої програми 
(https://cutt.ly/zkMP5qk).
Вибіркові компоненти ОПП становлять 60 кредитів ЄКТС (25 % від загального обсягу). З врахуванням пропозицій 
стейкхолдерів, розпочинаючи з ОПП 2020 р., відбувся перехід від вибірковості за блочним підходом (коли студенти 
обирали вивчення блоку дисциплін за напрямом) до можливості гнучкого вибору за кожною окремою навчальною 
дисципліною із загального переліку, що забезпечує компетентності відповідно до Стандарту.  Кафедрою було 
сформовано каталог вибіркових дисциплін, для яких викладачами було розроблено експлікації (описи) 
(https://cutt.ly/HlxqKro).
Вибір дисциплін з переліку студенти розпочинають здійснювати у першому семестрі навчання для вибіркових 
дисциплін, що будуть викладатися у 2-му семестрі та протягом березня-квітня для вибіркових дисциплін, що будуть 
викладатися у наступному навчальному році за таким алгоритмом:
1) викладачі 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)заяви кожного здобувача вищої освіти розглядаються на кафедрі та здійснюється комплектування можливих груп 
відповідно до обраних навчальних дисциплін (групи не менше 10 студентів). За умови, якщо не набирається 
відповідна кількість студентів в групу, їм пропонується змінити навчальну дисципліну до пропозицій інших 
студентів.  
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4) декан своїм розпорядженням затверджує перелік обраних дисциплін та разом із завідувачем випускової кафедри 
формують академічні групи для їх вивчення. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії щодо вибіркових дисциплін відображається в індивідуальному 
навчальному плані здобувача.

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

ОПП має глибоку практичну спрямованість, що забезпечується освітніми компонентами у вигляді навчальних та 
виробничих практик. Навчальним планом передбачено проходження трьох навчальних практик: 1) організація 
бізнесу і діловодства (з урахуванням видів економічної діяльності) (4 кредити); 2) організація первинного обліку на 
підприємстві (2 кредити); 3) організація обліку, оподаткування, аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих 
системах на підприємстві (2 кредити). 
Крім того, навчальним планом передбачено проходження двох практик на виробництві загальним обсягом 8 
кредитів. Практики проводяться на базі суб’єктів господарювання за індивідуальним вибором здобувача вищої 
освіти. Їх основною метою є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих в університеті, та набуття 
практичних навичок щодо фахової діяльності. 
Програми практики обговорюються із представниками роботодавців та забезпечують набуття студентами широкого 
кола як загальних, так і спеціальних компетентностей. 
На кафедрі створені і працюють за участі студентів центри набуття soft-skills, в яких здобувачі вищої освіти під 
керівництвом викладачів отримують соціальний досвід роботи та практичний досвід в процесі надання 
консультаційних послуг суб’єктам господарювання на їх запити. Наразі робота ведеться над виконанням договору з 
ДП «Коростишівське лісогосподарське підприємство».

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 студентами «soft skills» відбувається під час навчання та проходження практик. Зокрема, під час навчальної 
практики з питань організації бізнесу і діловодства формуються такі компетентності як вміння генерувати нові ідеї, 
креативне мислення, підприємливість, комунікабельність. 
Проходження виробничих практик сприяє залученню здобувачів до громадського життя трудового колективу 
підприємства, під час якого формуються здібності та вміння комунікувати з представниками інших видів 
професійних груп, працювати в команді, дотримуватися норм етичної поведінки. 
Під час вивчення іноземної мови набуваються мовні компетентності. 
Освітній процес супроводжується проведенням різноманітних культурних заходів (протягом 6 років святкується 
міжнародний день бухгалтера https://cutt.ly/4lxKaiG), інтелектуальних конкурсів (протягом 3 років проводиться 
обласний конкурс «Податківець ІІІ тисячоліття» https://cutt.ly/DlxKHxU), турнірів (https://cutt.ly/Rlcslys), наукових 
конференцій (https://cutt.ly/SlxK2Iq), проектної роботи (https://cutt.ly/mlxLkMV), що значно розвиває креативне 
мислення студентів та формує соціальні навички. 
Soft skills набуваються під час участі в інших заходах (Житомирська освітня муніципальна програма «Школа 
місцевого самоврядування», Зліт студентських лідерів аграрної освіти, Курс «БУРLAB» (розвиток навичок у сфері 
громадської діяльності та підприємництва); Школа соціального підприємця «IBS»; Квест ECO-штука, олімпіади з 
психології тощо).

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 240 кредитів ЄКТС, що відповідає 7200 годинам. 222 кредити ЄКТС передбачено 
для освітніх компонентів у вигляді навчальних дисциплін, що відповідає 6660 годинам, з яких 860 виділено на 
лекції, 1774 - на практичні заняття та 4026 - на самостійну роботу. Отже, аудиторні заняття займають в межах 40 %, з 
яких 67 % складають практичні, що підкреслює практичну спрямованість ОПП. В ОПП 16 кредитів ЄКТС 
передбачено для практичної підготовки, з яких 8 кредитів – це навчальні практики в межах університету, 8 кредитів 
– виробничі практики на суб’єктах господарювання. На атестаційні кваліфікаційні екзамени виділено 2 кредити 
ЄКТС.
Співвідношення обсягів аудиторних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти визначається з 
урахуванням специфіки та змісту кожної навчальної дисципліни та узгоджуються при обговоренні ОПП із 
стейкхолдерами.
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.
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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 
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 «Щодо 
запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти» (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», результати якого були представлені до участі у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Професійна освіта» в Українській інженерно-педагогічній 
академії. Результати дослідження також було направлено в Науково-методичний центр фахової вищої та 
передвищої освіти МОН України.

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 бакалавра за ОПП в Поліському національному університеті 
здійснюється Приймальною комісією у відповідності до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Поліському 
національному університеті  (https://cutt.ly/akVB5hE). Правилами визначено строки прийому, необхідні для вступу 
документи та визначено види вступних випробувань. 
До участі в конкурсі допускаються вступники, які мають повну загальну середню освіту, або ОКР Молодший 
спеціаліст, або ОС Молодший бакалавр. 
Особи, які здобули повну загальну середню освіту, вступають за сертифікатами ЗНО з предметів, які визначено 
додатком 4 до Правил прийому (https://cutt.ly/Jk5o1kv). 
Особи, які здобули ОКР Молодший спеціаліст або ОС Молодший бакалавр, вступають за сертифікатами ЗНО з 
предметів, які визначено додатком 4а до Правил прийому (https://cutt.ly/Jk5o1kv) та фахового випробування. 
Вступне фахове випробування передбачає виконання тестових завдань, які дозволяють оцінити компетентності 
вступника з питань обліку і оподаткування. Програма вступного фахового випробування розміщена на сайті 
університету (https://cutt.ly/pk5fq4O).

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 (https://cutt.ly/df1oagW), 
Положення про порядок перезарахування результатів навчання (https://cutt.ly/Hf1ofPk), Положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/Sf1ojCw), Положенням про 
вибіркові начальні дисципліни освітньої програми (https://cutt.ly/zkMP5qk). Зазначені положення розміщені на 
сайті університету та доступні для учасників освітнього процесу.

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

Алгоритм визнання результатів навчання, які були отримані у інших ЗВО, такий: 
� на основі поданої академічної довідки визначається перелік навчальних дисциплін, за якими можливо здійснити 
перезарахування;
� визначений перелік дисциплін передається на розгляд викладачів кафедр, що забезпечують їх викладання, для 
одержання висновків, які розглядаються і затверджуються рішенням кафедри;
� при позитивному рішенні навчальні дисципліни можуть перезараховуватися: повністю; з врахуванням доведення 
знань за окремими темами; відмова з повторним проходженням курсу в університеті.
Протягом реалізації ОПП відбувалася процедура визнання результатів навчання для студентки, яка поновилася на 
навчання в Поліський національний університет у 2019 р. після завершення двох років навчання у ПВНЗ 
«Київський інститут бізнесу і технологій».
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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, 
яке 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, які отримані у неформальній освіті, для навчальних 
дисциплін за повним їх обсягом при реалізації ОПП не було.
Разом з тим, існує практика визнання результатів неформальної освіти за окремими питаннями, темами та 
модулями освітніх компонентів. Для прикладу, студенти першого курсу самостійно проходили навчання в 
Національній онлайн-школі для підприємців при Міністерстві цифрової трансформації України за курсами «Почати 
бізнес» та «10 кроків для початку власної справи», що було засвідчено сертифікатами. Отримані знання були 
зараховані при вивченні окремих тем за дисципліною «Організаційні основи професіограми спеціальності на 
підприємствах, установах, організаціях» та окремих тем навчальної практики «Організація бізнесу і діловодства». В 
рамках вивчення фахових дисциплін здобувачі вищої освіти приймають участь у професійних вебінарах, де 
одержують знання за певними темами, про що також засвідчують сертифікати. Механізм зарахування результатів 
такого навчання визначається викладачами відповідно до тем робочих програм окремих освітніх компонентів, 
викладених в силабусах.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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 як традиційні, так і інноваційні форми 
і методи навчання. Перелік  основних традиційних форм навчання (лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, 
самостійна робота, консультації тощо) визначено Положенням про організацію освітнього процесу (Розділ 3. Форми 
організації освітнього процесу) (https://cutt.ly/df1oagW)
До інноваційних методів навчання, які використовуються викладачами, належать: 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 бакалавра 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 висвітлення 
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 бакалавра 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 особисте 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 студентами самостійно обирати 
тематику індивідуальних завдань, письмових робіт, базу практики на виробництві; вільного вибору дисциплін, 
представлених у вибірковій частині ОПП; вільного вибору форм і методів навчання; формування окремих тем 
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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. 
На початку вивчення фахових дисциплін, крім силабусів, здобувачів освітнього ступеня бакалавр 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 та аудиту і обговорена із студентським самоврядуванням спеціальності (https://cutt.ly/YlOZuvb) . 
Оперативна інформація про освітні компоненти передається студентам під час освітнього процесу через різні засоби 
комунікації (телефон, Viber, Telegram, WhatsApp, соціальні мережі тощо), кураторів та викладачів. 

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 публікують результати своїх досліджень у друкованих виданнях. Зокрема, 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. Студенти приймають участь у наукових конференціях. 
(https://cutt.ly/nlOZQ0G).
Дослідження студентів тісно пов’язані із виконанням науково-дослідної тематики кафедри (на кафедрі виконується 
4 науково-дослідні теми).
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. (https://cutt.ly/nlOZQ0G).
За результатами наукових досліджень студентів і викладачів кафедри проводяться щорічні підсумкові конференції, 
на яких визначаються переможці та здійснюється відбір наукових робіт до другого туру Всеукраїнського 
студентського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування». 
В 2021 р. в такій конференції в режимі он-лайн крім учасників від Поліського національного університету приймали 
участь студенти Вінницького національного аграрного університету, торгівельно-економічного коледжу КНТЕУ, 
Білоруського державного університету та Брестського державного технічного університету.
Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» щорічно стають переможцями Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт (https://cutt.ly/nlOZQ0G).

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 курсових 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. У випадку 
прийняття нових документів, суттєвого їх оновлення, вносяться 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 займаються науковою роботою за напрямами змісту освітніх компонентів і при їх формуванні та 
оновленні 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://cutt.ly/ok50COa; https://cutt.ly/5k5033D). 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 
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інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Навчання, викладання та наукові дослідження за ОПП відповідають розвитку інтернаціоналізації університету 
відповідно до Стратегії інтернаціоналізації на 2019-2029 рр. (https://cutt.ly/Jf1oN5L). 
Викладачі впроваджують досвід, набутий під час участі в міжнародних проектах, в освітній процес. 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 (2015 р.); 
приймала участь у німецько-українському проекті «Громадська Школа Дієвих Практик ЄС».
Савченко Р.О. був учасником програми міжнародного обміну викладачів університетів (Faculty Exchange Program) та 
пройшов піврічне стажування в Міністерстві сільського господарства США і повний семестр навчання в Colorado 
State University США за напрямами економіки, агробізнесу, менеджменту (24 липня по 9 грудня 2015 р.).
ОПП пропонує студентам вивчення іноземної мови в обсязі 16 кредитів ЄКТС та додаткове вивчення ще однієї 
іноземної мови (польської).
 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 з питань облікової політики і аналізу фінансової звітності бере участь 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 (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 
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 здобувачів вищої освіти здійснюється у формі атестаційних кваліфікаційних екзаменів. 
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?

Чіткі критерії оцінювання результатів навчання щодо кожної освітньої компоненти подаються викладачами у 
силабусах. 
Для оцінювання результатів навчання за фаховими освітніми компонентами 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?
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Інформація щодо форм контрольних заходів та критерії їх оцінювання міститься у силабусах освітніх компонентів, 
які розміщені у вільному  доступі для здобувачів вищої освіти на освітньому порталі університету (Moodle) або інших 
платформах. Силабуси фахових дисциплін розміщені також на сторінці кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту на офіційному сайті університету (https://cutt.ly/Dk6afsJ). 
На цих ресурсах розміщена також «Політика навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання 
доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 
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 
повинен надати додаткову консультацію.

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

В Стандарті вищої освіти України для першого (бакалаврського) 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 або атестаційного 
екзамену (екзаменів). 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 бакалавр відбувається у формі атестаційних екзаменів. 
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, 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 - силабуси освітніх компонентів та «Політика навчального процесу, оцінювання 
результатів навчання та дотримання доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування».

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;
� складання атестаційних екзаменів в екзаменаційній комісії, яку очолює голова, призначений 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 (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 (https://cutt.ly/dk6gX4q). 
Повторне проходження контрольних заходів для фахових дисциплін 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; недоведення до відома переліку основних питань навчальної дисципліни, літератури, яку 
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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 (https://cutt.ly/pgqSB9M).
Упродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів ОПП 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: Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/Rf1o3KB);  Положення про 
академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату (https://cutt.ly/Xf1plGU); Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/fhGjJog); Порядок перевірки наукових, навчально-
методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату (https://cutt.ly/fkYRj06); Наказ 
ректора ЖНАЕУ від 29.03.2019 р. № 61 “Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату” 
(https://cutt.ly/Af1pxyb); Проєкт Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності  
(https://cutt.ly/MkYRbQL); Положення про кваліфікаційні роботи (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 в різні способи.
Студентами першого курсу в рамках вивчення освітньої компоненти «Організаційні основи професіограми 
спеціальності на підприємствах, установах і організаціях» вивчається окремий модуль «Доброчесність фахівців з 
обліку і оподаткування», де в тому числі розглядаються питання сутності академічної доброчесності, 
відповідальності за її порушення, вимог до письмових робіт студентів, методики перевірки їх на плагіат.
За кожним фаховим освітнім компонентом, коли викладач ознайомлює студентів з «Політикою освітнього процесу, 
оцінювання результатів навчання та дотримання доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування», він інформує про принципи доброчесності, яких повинен дотримуватися кожен здобувач в 
освітньому процесі.
Під час роботи наукових гуртків до студентів доводять інформацію про необхідність та порядок дотримання норм 
академічної доброчесності, ознайомлюють їх з документами, що регулюють політику, стандарти та процедури 
дотримання академічної доброчесності (https://cutt.ly/BlxiOY3), проводять з ними навчання щодо здійснення 
наукових досліджень та оформлення наукових робіт, ознайомлюють їх з антиплагіатними системами. 
Популяризація відбувається і за допомогою інструментів неформальної освіти. Студенти пройшли онлайн курс 
«Академічна доброчесність в університеті» (https://cutt.ly/ilO0ACU), про що засвідчують відповідні сертифікати.

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 (https://cutt.ly/Xf1plGU) та Положення про порядок 
перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату 
(https://cutt.ly/Bf1pWfR).

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, Порядку проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічний працівників та укладання з ними контрактів 
(https://cutt.ly/TkYYOv6 ), Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічний працівників та укладання з ними контрактів (https://cutt.ly/KkYYK6G). 
Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав претендентів.
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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 викладанню 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 письмових 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 за ОПП очолюють практикуючі фахівці-бухгалтери Вовкотруб 
Л.Л., Мельничук Г.Р.

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, керівництво виробничою практикою. 
Для прикладу, для вивчення обліку на підприємствах за видами економічної діяльності до освітнього процесу 
залучався головний бухгалтер ТОВ «Юніком Пром» Тростенюк Ю. Д. – з питань обліку зовнішньоекономічної 
діяльності. Вивчення курсу з обліку та звітності в державному секторі здійснювалося за підтримки практичних 
кейсів облікового процесу КНП «Житомирська обласна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського (головний бухгалтер 
Гуменчук С.П.). Вивчення аудиту супроводжувалося кейсами з практики діяльності консалтингової фірми  ТОВ “SCI-
КОНСАЛТИНГ” (управляючий партнер, керівник, сертифікований аудитор України, експерт  ГО «Всеукраїнський 
бухгалтерський клуб», к.е.н Панченко І. А.). Практика оподаткування підприємств обговорювалася на зустрічах 
студентів із заступником голови ГУ ДПС у Житомирській області Свєтяш І. В. Питання обліку у зарубіжних країнах 
були предметом лекції-дискусії з старшим фінансовим контролером компанії Royal Dutch Shell (м. Краків, Польща) 
Дідухом Д. М. 
Невід’ємною частиною освітнього процесу є виїзні навчальні тренінги до суб’єктів господарювання.

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

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення 
про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (https://cutt.ly/cgrUoug). 
ННЦ 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 (детальніше табл. 2).
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 регламентується Статутом університету, Колективним договором, Положенням про преміювання 
працівників (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 відзнак: почесна 
грамота; подяка ректора; цінний подарунок або грошова винагорода.
Важливим інструментом заохочення є система преміювання за:  наукове керівництво переможцями ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт серед студентів вищих навчальних закладів; 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. 
(https://cutt.ly/gfM93Yr)).
Викладачі кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту підвищують педагогічну майстерність шляхом 
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організації кафедральних практичних семінарів. Наприклад, 19-20 березня 2020 р. такий семінар відбувся онлайн 
за участі д.пед.н., проф., завідувача кафедри обліку та оподаткування НАСОА Теловатої М. Т., д.е.н., проф., 
завідувача кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту у галузях народного господарства ЗО «Білоруський 
державний економічний університет», м. Мінськ Панкова Д.О., викладачів кафедри.

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 потужну 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). Всі комп’ютери в класах підключені до 
мережі Інтернет, що дозволяє в процесі навчання використовувати будь-які 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, які забезпечують 
викладання фахових освітніх компонентів (https://cutt.ly/clozpXy). 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 
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.
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.
В університеті створено психологічний хаб «SAFE SPACE» в рамках якого функціонує психологічний центр «In 
Vivo», який сприяє розвитку та підтримці психологічної безпеки студентів та викладачів (https://cutt.ly/klfgPfd; 
https://cutt.ly/6lfg2LZ; https://cutt.ly/nlfg6GK).

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 (https://cutt.ly/sf1wWOj).
В університеті функціонує психологічний центр «In Vivo», який сприяє розвитку та підтримці психологічної безпеки 
студентів та викладачів (https://cutt.ly/klfgPfd; https://cutt.ly/6lfg2LZ).

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 
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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 обов’язково 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.
За результатами опитування здобувачів освіти щодо складових якості реалізації ОПП, середній рівень задоволеності 
складає 9,5 бала за 10 бальною шкалою. Оцінки менше 9 балів відсутні.

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, а також виготовлено та змонтовано металеві перила для 
входу в будівлі та передбачено надання допомоги особам з обмеженою можливістю черговими по 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.
Наразі на освітній програмі не навчаються особи з особливими освітніми потребами.

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 законодавства України та Положення 
про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього 
процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями (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 (в тому числі і через он-лайн формат (https://cutt.ly/Oj6gv93)). 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 організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/df1ssxb), Положенням про внутрішню систему забезпечення 
якості вищої освіти (https://cutt.ly/nf1sivA), Положенням про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої 
програми (https://cutt.ly/nf1aGYt).
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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. Кожного навчального року проектна група ОПП здійснює її перегляд в частині 
компетентностей, результатів навчання, освітніх компонентів. 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 її удосконалення. ОПП 
обговорюється на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету та затверджується на Вченій раді 
університету.
Упродовж 2017-2020 рр. зміни до ОПП вносились щорічно. 
1. В основу ОПП 2017 року було покладено проект Стандарту вищої освіти та пропозиції стейкхолдерів щодо 
необхідності практичної орієнтації ОПП і формування індивідуальної траєкторії навчання студентів.
2.  В ОПП 2018 року були враховані пропозиції стейкхолдерів в частині практичної підготовки, що призвело 
трансформації практичних тренінгів.
3.  В 2019 році відбулося оновлення ОПП в частині компетентностей та результатів навчання в зв’язку із  
затвердженням Стандарту вищої освіти. Було враховано пропозицію стейкхолдерів щодо виокремлення 
практичного тренінгу «Організація первинного обліку на підприємстві».
4. Оцінка тенденцій розвитку ринку праці фахівців з обліку і оподаткування з дипломом бакалавра та врахування 
думки ключових стейкхолдерів призвели до внесення суттєвих змін в ОПП 2020 року:
- враховано думку стейкхолдерів щодо необхідності виокремлення у складі фахових компетентностей СК12 
«Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування та здійснювати розрахунки податкових платежів з 
метою відображення їх  в обліку і податковій звітності»; 
- внесено зміни до назв і змісту окремих навчальних дисциплін, для прикладу: ОК  «Прикладна математика, 
математичні моделі та логіка для економістів» (раніше «Прикладна математика для економістів»); ОК «Право в 
управлінні підприємством» (раніше ОК «Господарське право» та «Трудове право»); ОК «Фінанси, податки і 
казначейська справа» (раніше «Фінанси і кредит» і ОК «Податкова система») тощо.
- переглянуто підходи щодо побудови індивідуальної освітньої траєкторії в частині вибіркових освітніх компонентів: 
вільний вибір за блоками дисциплін змінено на гнучкий вибір за окремими дисциплінами. За пропозицією членів 
Ради стейкхолдерів до каталогу вибіркових освітніх компонентів включено 35 дисциплін, які зможуть забезпечити 
формування актуальних на ринку праці фахових компетентностей (наприклад, «GPS технології в обліковому процесі 
і контролі», «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу» тощо). У процесі обговорення переліку навчальних 
дисциплін, що забезпечують компетентності цифрової економіки в обліковому процесі студенти запропонували 
дисципліну «Діджиталізація облікового процесу на підприємстві»;  
- уточнено назви виробничих практик у відповідності до їх змісту.

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 бакалавр залучаються до процесу періодичного перегляду ОПП шляхом участі в Раді 
стейкхолдерів (студентка 4-го курсу – Торовіна Наталія та студентка 3-го курсу Шуневич Анна), 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, 
передбачених навчальним планом. Із здобувачами освітнього ступеня бакалавр погоджено освітні компоненти 
вільного вибору та обсяг навчання за ними. 
Проводиться анкетування здобувачів вищої освіти.

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

Відповідно до Положення про студентське самоврядування (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 (https://cutt.ly/ZlpgQEI). 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 
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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 
(https://cutt.ly/hlPe73q). 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 освітнього ступеня бакалавр. Більшість випускників виявляють бажання 
продовжувати навчання на магістерській програмі.
В подальшому вони 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 дає можливість відслідковувати їх кар’єрний шлях та траєкторію 
працевлаштування, а також налагоджувати 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 (https://cutt.ly/SgqTMas) та спрямована на виявлення недоліків в освітньому процесі та 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 письмових робіт на плагіат; недосконалий механізм підбору 
вибіркових дисциплін з врахуванням потреб студентів та замовників освітніх послуг для формування індивідуальної 
освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти; обмежені технічні умови для проведення дистанційного навчання.
Реакція системи забезпечення якості університету на виявлені недоліки:
- в університеті формується середовище, у якому порушення академічної доброчесності неприпустимо 
(https://cutt.ly/xlplcEY), забезпечено технічну можливість перевірки письмових робіт на плагіат (з 2019 р. це 
здійснюється за допомогою програм “Unicheck” та “StrikePlagiarism”); 
- в ОПП 2020 р. було змінено підходи до вибірковості дисциплін студентами – замість блокової системи 
запроваджено вибір окремих дисциплін із розробленого каталогу. За пропозицією Ради стейкхолдерів наступні 
зміни в ОПП будуть стосуватися подальшого удосконалення підходів до вибірковості та автоматизації цього процесу;
- використовуються різні онлайн платформи для розміщення навчально-методичних матеріалів освітніх компонент 
(Moodle, Classroom), проведення занять (Zoom, Skype), що забезпечує безперервність освітнього процесу, 
підвищення його гнучкості, особливо в умовах запровадження карантинних обмежень.

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 за першим (бакалаврським) рівнем проводиться вперше.  Щодо зауважень, які були висловлені за 
результатами акредитації ОПП «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем, що відбувалася в жовтні 
2020 року, то було вжито наступні заходи. 
Критерій 2. Доцільно сформувати в ЗВО загальний каталог вибіркових дисциплін.
На ОПП «Облік і оподаткування» за бакалаврським рівнем вищої освіти сформовано каталог вибіркових фахових 
дисциплін, який відкритий для пропозицій студентів і роботодавців щодо подальшого удосконалення. 
Критерій 3. Посилити пропагування неформальної освіти.
Кафедрою проводиться інформування студентів щодо використання можливих якісних освітніх ресурсів 
неформальної освіти. Здобувачами пройдено навчання на платформах відкритих дистанційних онлайн-курсів: 
Prometheus, ВУМ on-line, Дія.Бізнес, Цифрове видавництво MCFR.  
Критерій 4. Активізувати залучення студентів ОП до програм академічної мобільності.
Проведено спільну підсумкову наукову конференцію студентів Поліського університету, Білоруських ЗВО, ВНАУ. 
Розробляється меморандум про співпрацю між залученими ЗВО в сфері академічної мобільності.
Критерій 5. Внести доповнення до Політики навчального процесу щодо процедури проведення підсумкової атестації.
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Внесено доповнення, які уточнюють, що 60 балів студент обов’язково повинен набрати під час поточного контролю 
(з врахуванням мінімальної кількості балів за відповідними темами), а 40 балів в процесі додаткового поточного 
контролю або підсумкового контролю (за бажанням студентів) (https://cutt.ly/AlcxJ8H).
Критерій 6.Посилити публікації НПП у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.
Після акредитації проіндексовано у Scopus статті Цегельник Н.І., Дмитренко О.М., Ярмолюк О.Ф. (таблиця 2).
Критерій 7. Розробити алгоритм анонімних електронних звернень студентів із скаргою.
 Популяризація послуг психологічної служби серед студентів.
Створено он-лайн формат скриньки довіри (https://cutt.ly/Oj6gv93).
Створено психологічний хаб «SAFE SPACE» в рамках якого функціонує психологічний центр «In Vivo», який сприяє 
розвитку та підтримці психологічної безпеки студентів та викладачів (https://cutt.ly/klfgPfd; https://cutt.ly/6lfg2LZ; 
https://cutt.ly/nlfg6GK). 
Критерій 8. Розробити загальноуніверситетську систему збору інформації щодо кар'єрного шляху випускника. 
Проводити опитування щодо якості вищої освіти для випускників.
На кафедрі створено базу випускників, яка продовжує наповнюватися. Заплановано створити асоціацію 
випускників.
Апробується анкета та проводиться опитування серед випускників (https://cutt.ly/dlfjt7l).

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 процедури забезпечення 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 Поліського університету регулюють документи:
- Статут Поліського національного університету
- Колективний договір
- Стратегія інтернаціоналізації
- Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними контрактів
- Положення про моніторинг освітньої програми
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 
- Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 
- Положення про силабус
- Положення про дисципліни вільного вибору
- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
- Положення про порядок перезарахування результатів навчання 
- Положення про дуальну освіту
- Положення про практику здобувачів вищої освіти
- Правила прийому для здобуття вищої освіти до Поліського національного університету в 2021 році 
- Положення про конкурсну комісію
- Положення про преміювання працівників 
- Положення про студентське самоврядування 
- Положення про порядок запобігання конфлікту інтересів Поліського університету
- Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням
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- Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю
Уся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті 
університету (https://cutt.ly/mlfjmkM).

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 
Поліського університету 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/m-universitet/m-publichna-informatsiya
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 для господарюючих структур бізнесу, фінансово-кредитних 
установ, державного сектору, аудиту, оціночної діяльності тощо, що дозволяє значно розширити можливості їх 
працевлаштування та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці; 
2) глибока практична спрямованість ОПП через систему навчальних та виробничих практик і елементи поєднання 
навчання з працевлаштуванням;
3) забезпечення формування індивідуальної траєкторії навчання через можливість вибору освітніх компонентів, їх 
складових (трьохрівнений підхід: дисципліна, тема, змістовне наповнення), тематики письмових робіт, баз 
практики;  
4) гнучкість та адаптивність ОПП до мінливості вимог ринку праці в частині вдосконалення переліку освітніх 
компонентів;
5) кадровий потенціал – всі науково-педагогічні працівники, залучені на ОПП мають високі показники професійної 
активності;
6) постійна участь представників роботодавців та студентів 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; 
Слабкі сторони ОПП:
1) необхідність розширення в ОПП обсягів вибіркових компонентів до 50 відсотків;
2) необхідність змістовного наповнення компетентностей в частині організації обліку і звітності 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання;
3) відсутність можливості комплексного проходження виробничих практик щодо одержання компетентностей з 
ведення обліку в державному секторі, банківських установах та роботи в податкових органах.

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. Модернізація підходів до укладання освітньо-професійних програм та постійне приведення їх до інноваційних 
національних і міжнародних практик з врахуванням вимог сучасного законодавства України в сфері економічних 
відносин, освіти, науки та вимог стейкхолдерів.
2. Розроблення нової моделі підготовки фахівців з обліку, оподаткування, аудиту, економічної аналітики, яка 
інтегруватиме викладання дисциплін навчального плану із сучасними інформаційними технологіями, враховуючи 
міждисциплінарний характер компетентностей майбутніх спеціалістів.
3. Реалізація комплексу заходів щодо створення нових освітньо-професійних програм підготовки фахівців з 
компетентностями сучасних бухгалтерів, податківців, аудиторів, економічних аналітиків, оцінщиків, ревізорів, 
працівників внутрішнього аудиту, митної справи, зовнішньоекономічної діяльності для суб’єктів господарювання 
різних видів економічної діяльності і форм власності, бюджетних і банківських установ;
4. Формування нового типу випускника, здатного відповідати викликам інформаційного суспільства цифрової 
економіки та вимогам ринку праці, застосовувати набуті під час навчання теоретичні знання та практичні навички у 
сфері своєї подальшої професійної діяльності.
5. Врахування потреб ринку праці при провадженні освітньої діяльності, що включатиме моніторинг ринку праці, 
розвиток зв’язків з суб’єктами господарювання, що є потенційними працедавцями, використання їх ресурсів для 
забезпечення освітнього процесу, зокрема, поглиблення співробітництва кафедри з стейкхолдерами з метою 
вдосконалення практичної підготовки студентів через впровадження комплексних навчально-виробничих тренінгів.
6. Реалізація спільних навчальних і наукових проектів з національними та іноземними закладами вищої освіти в 
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сфері підготовки сучасних бухгалтерів, податківців, аудиторів, економічних аналітиків, оцінщиків, ревізорів, 
працівників внутрішнього аудиту, митної справи, зовнішньоекономічної діяльності, що сприятиме підвищенню 
мобільності студентів, стажуванню та обміну досвідом викладачів, їх участі у двосторонніх та багатосторонніх 
наукових й освітніх проектах, конференціях.
7. Розвиток інформаційних ресурсів кафедри, розширення змістового наповнення кафедрального сайту, створеного 
у структурі університетського веб-порталу та комп’ютеризованих програм навчання студентів.

 

 
          
  

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: 01.03.2021 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

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

ОК 05_силабус.pdf nCiIruOtwmKK9Oj+
P0lHpphB49Usk038

eiPWKL61zaA=

Спортивні споруди, 
устаткування, спортивний 
інвентар за нормативами.

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

ОК 04_силабус.pdf W1Znqrb1Z+NHAil7
xOBPgk2JQb+n5AAi

Q2XtppCufbw=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; фліп-
чарт

Облік на 
підприємствах 
зарубіжних країн

навчальна 
дисципліна

ОК19_силабус.pdf E73mNY9UxkJ0IjhD
780sFO00jX1ymZOg

3JZ5qUn8Zs0=

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; фліп-чарт

Звітність 
підприємства

навчальна 
дисципліна

ОК18_силабус.pdf If5mBsfWd6sRGkcP
djQINsQmSnk+Uu8s

SdcMGMfImqc=

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; фліп-чарт

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з 
бухгалтерського 
обліку та звітності

підсумкова 
атестація

АЕ1_силабус.pdf 2PE3tI8lYm1PcwRu0
ZuwfvB/waPNr4JPk

gFdujESYyM=

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

підсумкова 
атестація

АЕ2_силабус.pdf Z7WEGvXZEY3iIjXf
ABDcbLa5gXHcj2gM

JaLzl65olyU=

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; фліп-чарт

Практика на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

практика ВП2_силабус.pdf yPHf4+4YAjDL0rOg
DfCCx1C6FgyZbu/Q

W+67Lyg+R+o=

Бази проходження виробничої 
практики

Практика на 
виробництві за 
спеціальністю

практика ВП1_силабус.pdf FR9NraKEsDb0555+
H9S602Z96vlG7t6BJ

eZ+V+gzKRM=

Бази проходження виробничої 
практики

Організація обліку, 
оподаткування, аудиту 
і аналітичної роботи в 

практика НП3_силабус.pdf lsEqDg0eZEXLn6brj
3YwqWUDw+hsMLn

TrltGt7Y9gj0=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 



комп’ютеризованих 
системах на 
підприємстві 

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; фліп-чарт

Організація 
первинного обліку на 
підприємстві 

практика НП2_силабус.pdf xze3t5fV9zVzOgqFJ4
3O4MELZn9T4g49Lv

zLWrt7skg=

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; фліп-чарт

Організація бізнесу і 
діловодства

практика НП1_силабус.pdf G5p/sInQRsC5s8dm
Tdiwsh7d3lFC3iXAY

zonY/BumHQ=

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; фліп-чарт

Облік і звітність у 
державному секторі

навчальна 
дисципліна

ОК22_силабус.pdf 1TRS8B4GUlvdIVSA
hPOG+SKqWinIpZv
Zx/VQGQmqdN8=

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; фліп-чарт

Облік і звітність у 
фінансово-кредитних 
установах

навчальна 
дисципліна

ОК21_силабус.pdf 9xH1gY5GjvxfH2Um
LuOhavHovpJ+6Cop

s3yJQfOJdi0=

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; фліп-чарт

Право в управлінні 
підприємством 

навчальна 
дисципліна

ОК 20_силабус.pdf FHhEFctcX1uJkJFE/
fFQvzeBjaYamIS1Gzf

TRM2nRh0=

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; фліп-чарт

Фінанси, податки і 
казначейська справа

навчальна 
дисципліна

ОК 17_силабус.pdf aKi920Tn8rqJxb1iq6
UgXDj6hvGfA3X4fL

9M8KTAaiQ=

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; фліп-чарт

Управлінський облік навчальна 
дисципліна

ОК16_силабус.pdf CYLI91kdOuBicSYsG
uTY8v8wF9IInx/m1a

2qNfPpE/s=

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; фліп-чарт

Фінансовий облік  навчальна 
дисципліна

ОК15_силабус.pdf GWqI7KFvzmZUdBn
/rjZBEkNWwXxBsqv

/MmnHtfbE+bU=

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; фліп-чарт

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

навчальна 
дисципліна

ОК14_силабус.pdf k6KVc9G6hyduB7sM
yNU5CTrf65r9I511Lz

9pXJ+zsXM=

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; фліп-чарт

Бухгалтерський облік 
господарської 
діяльності 

навчальна 
дисципліна

ОК13_силабус.pdf Gkpy2dSRcx09ZVzY
VC5vRNAcMKBzNFx

zKA/utsoM3vk=

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; фліп-чарт

Менеджмент та 
маркетинг

навчальна 
дисципліна

ОК 12_силабус.pdf xm/wS3Z6kudWLG1
JbXjBHSo3Tew24cv1

a2J85X5ykes=

Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 



Office 2016.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.; фліп-чарт.

Прикладна економіка навчальна 
дисципліна

ОК 11_силабус.pdf GaR4FME9ymcC9N
EPnib9JZZtIIs51YHa

3gQ78qF7HRQ=

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; фліп-чарт

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

навчальна 
дисципліна

Ок 10_силабус.pdf NrjPUms/6Xi7WH70
JWeocYVbM5CGbKK

rmv1wxxgJ6Ds=

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; фліп-чарт

Прикладна 
математика, 
математичні моделі та 
логіка для економістів

навчальна 
дисципліна

ОК 09_силабус.pdf 6ACLA8J+pH/roML
a74BNNKOvsyHyv6
m7u6UecKMIg58=

Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016 р.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20G, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2019 p.; фліп-чарт

Інформаційні 
комп’ютеризовані 
програми в економіці

навчальна 
дисципліна

ОК 08_силабус.pdf xHsUp5OSVa/6haIi
OopzJm7SFHq4JhD

Ky5/0l4ZL8Fw=

Процесор INTEL Core™ 
i5/16Gb/240SSD/22”(10 шт); 
Windows 10 Pro (ліцензія: 
NoГС2117 від 11.12.2020); Office 
2019 Pro Plus (ліцензія: NoГС2117 
від 11.12.2020); фліп-чарт, дошка 
аудиторна для маркера

Національна та 
міжнародна економіка

навчальна 
дисципліна

ОК 07_силабус.pdf NT94VZyAObSDS2u
3tm3sMARh0BOGS

HZYmriHS9XCn+U=

Ноутбук AMI10 PC2XXP, рік 
введення в експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.; Смарт-телевізор 
VINGA S65UHD20B, 65 дюймів, 
рік введення в експлуатацію – 
2020 p.; фліп-чарт.

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

ОК 06_силабус.pdf v9oTkZFHSZqjEXR8
c1+vVLnaAewWADU

D6ztBGMqS9Xw=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; Смарт-
телевізор VINGA S65UHD20B, 65 
дюймів, рік введення в 
експлуатацію – 2020 p.; фліп-
чарт.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОК 03_силабус.pdf AI5116me1NSVurpA/
XCTEIpKjgszx4bOLj

EB+GH7SG0=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; фліп-
чарт

Філософія навчальна 
дисципліна

ОК 02_силабус.pdf uSl0j1u2SlbqKQkJZO
gCHA5Y+TLL/fZOyz

CRnyVv9nc=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; фліп-
чарт



Історія і культура 
України

навчальна 
дисципліна

ОК 01_силабус.pdf uwgApiHZV32G52U
7Jf6YT5EDqleZXZG

Tq7J8hWhqAXc=

Мультимедійний Проектор 
EPSON EB-SO2, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
ACER TM 2492, рік введення в 
експлуатацію – 2018 р.; фліп-
чарт

 
* 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

18287 Ткаченко 
Павло 
Петрович

завідувач, 
Основне 
місце 
роботи

Технологічний Диплом 
спеціаліста, 
Вінницький 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

Островського, 
рік закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

початкове 
військове 

навчання і 
фізичне 

виховання, 
Атестат 

доцента AД 
004018, 
виданий 

22.02.2020

34 Фізичне 
виховання

Вінницький 
державний 
педагогічний інститут 
ім. М. Островського
Диплом МВ-І 
№000318 від 
30.06.1986 року за 
спеціальністю 
«Початкове військове 
навчання і фізичне 
виховання», 
кваліфікація 
«Викладач 
початкового 
військового навчання 
і фізичного 
виховання»

Диплом кандидата 
педагогічних наук  ДК 
№ 045589 від 
12.12.2017 року за 
спеціальністю «Теорія 
та методика навчання 
(фізична культура, 
основи здоров’я) 
Тема « Розвиток 
силових якостей 
студентів засобами 
гирьового спорту в 
процесі фізичного 
виховання»  

Призначено на посаду 
доцента кафедри 
фізичного виховання 
з 1 липня 2019 р.  
(наказ  від 20.06. 
20198 р №270к).

Протягом 8-12.10.2019 
року проходив 
закордонне 
стажування в інституті 
спорту та фізичної 
культури Університету 
економіки в м. 
Бидгощі (Польща) 
обсягом 180 год. 6 
кредитів ECTS 
Сертифікат NR 
ISIKE/2019/54 від 
12.10.2019. 

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. Prontenko K., 
Griban G,, Tymoshenko 
O., Bezpaliy S., 
Kalynovskyi B., Kulyk 
T,, Prontenko V., 
Domina Zh., Tkachenko 
P., Andreychuk V,, 
Kozenko S., 
Bloshchynskyi I. 
Methodical system of 
kettlebell lifting 
training of cadets 
during their physical 
education. 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology. 2019. Vol. 8 
(3.1). P. 240–248. 
2. Prontenko K., Griban 
G., Yavorska T., 
Malynskyi I., 
Tkachenko P., 
Dzenzeliuk D.,  
Terentieva N., Khatko 
A., Lytvynenko A., 
Pustoliakova L., Bychuk 
O.,  Okhrimenko I., 
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підготовки 081 
«Право» / Укладач: 
к.ю.н., доцент 
кафедри 
правознавства А. Й. 
Бучинська. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 21 c.
3. Методичні 
рекомендації до 
написання випускних 
кваліфікаційних робіт 
для студентів ОС 
«Магістр» напряму 
підготовки 081 
«Право» / Укладач: 
к.ю.н., доцент 
кафедри 
правознавства А. Й. 
Бучинська, к.ю.н. ст. 
викладач кафедри 
правознавства І. І. 
Кравчук. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 30 c.
4. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Адміністративне 
право» для студентів 
ОС «Бакалавр» 
напряму підготовки 
081 «Право» / 
Укладач: к.ю.н., 
доцент кафедри 
правознавства А. Й. 
Бучинська. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. 40 c.
5. Методичні 
рекомендації та 
завдання до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Адміністративне 
право» для студентів 
ОС «Бакалавр» 
напряму підготовки 
081 «Право» / 
Укладач: к.ю.н., 
доцент кафедри 
правознавства А. Й. 
Бучинська. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. 40 c.

пп. 15.
1. Buczyńska A. 
Wspólnota 
samorządowa w świetle 
ustawodawstwa Polski i 
Ukrainy / A. Buczyńska 
// Międzynarodowa 
konferencja naukowo-
praktyczna «Rozwój 
regulacji prawnej w 
Europie Wschodniej: 
doświadczenia Polski i 
Ukrainy» Sandomierz, 
Polska 27–28 styczeń 
2017. S. 100-102
2. Бучинська А.Й. 
Застосування 
господарських санкцій 
в договірних 
відносинах Наукові 
читання – 2018 : 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 
професорсько-



викладацького складу 
науково-
інноваційного 
інституту екології та 
лісу, 1 березня 2018 р. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С. 143 - 148.
3. Бучинська А.Й. 
Взаємодія органів 
виконавчої влади та 
місцевого 
самоврядування. 
Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі: зб. наук. ст. за 
матеріалами VI 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Житомир, 19 
квітня 2018 р.). Жит. 
нац. агроекологічний 
ун-т. Житомир: 
Видавець: О.О. 
Євенок, 2018.  С. 267–
269.
4. Бучинська А.Й. 
Господарські санкції в 
польському праві. 
Наукові читання – 
2019. Житомир: Вид-
во «Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2019. С. 
168 - 172.
5. Бучинська А.Й. 
Штраф як 
господарська санкція 
за законодавством 
України та Польщі. 
Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі : зб. наук. ст. за 
матеріалами VІІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Житомир, 18 
квітня 2019 р.) / Мін-
во освіти і науки 
України ; Жит. нац. 
агроекологічний ун-т. 
– Житомир: Вид. О. О. 
Євенок, 2019. С. 52-54
6. Бучинська А.Й. 
Банкрутство фізичних 
осіб в польському 
праві. Сучасні 
тенденції розбудови 
правової держави в 
Україні та світі: зб. 
наук. ст. за 
матеріалами VIIІ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Житомир, 19 
березня 2020 р.) / 
Жит. нац. 
агроекологічний ун-т.  
Житомир: Видавець: 
О. О. Євенок, 2020. С. 
39-41

пп.17: Юрисконсульт 
ДП «Житомирська 
обласна МТС» і 
Обласної Корпорації 
МТС

150160 Симоненко 
Леся 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

університет ім. 
Шевченка, рік 

23 Економічна 
теорія 

Київський університет 
ім. Т.Шевченка.
Диплом УВ № 879165 
від 18.06.1993 р. за 
спеціальністю 



закінчення: 
1993, 

спеціальність:  
економіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004786, 
виданий 

10.11.1999, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007771, 

виданий 
17.06.2003

«Економіка», 
кваліфікація 
«Економіст, викладач 
економічних 
дисциплін»

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 004786, від 
10.11.1999 року за 
спеціальністю 08.01.01 
«Економічна теорія»
Тема: «Структурні 
зміни в економіці 
України як фактор 
економічного 
зростання»

Атестат доцента ДЦ 
№ 007771 
Міністерства освіти і 
науки України  від 
19.06.2003 року 
кафедри економічної 
теорії

Свідоцтво підвищення 
кваліфікації за 
програмою «Публічне 
управління та 
адміністрування» 
№00127522/004483-
20 від 16.12. 2020 р., 
ВНЗ «Міжрегіональна 
Академія управління 
персоналом» 

Професійна 
активність за курсом 
«Економічна теорія» 

1. Економічна теорія : 
підруч. / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, 
Н. С. Пугачова. Київ : 
Ліра-К, 2020. 450 с. 
2. Економічна теорія : 
навч. посіб. / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, О. В. Іванюк, 
І. В. Кравець, І. Л. 
Литвинчук, М. І. 
Сайкевич, Л. І. 
Симоненко, С. В. 
Тищенко, В. А. 
Якобчук, Н. С. 
Пугачова / за заг. ред. 
В. П. Якобчук. 
Житомир : В.Б. 
Котвицький, 2015. 456 
с. 
3. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації на курсах 
учителів (викладачів) 
економіки ДФ № 
02139713/54-18 від 
03.05.2018 р., 
Житомирського 
обласного інституту 
післядипломної 
педагогічної освіти 



про підвищення 

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. Сторчай Н. М., 
Симоненко Л. І., 
Довженко В. А. 
Фінансова 
спроможність 
бюджетів об'єднаних 
територіальних 
громад в умовах 
реалізації 
адміністративно-
територіальної 
реформи. Економіка 
та держава. 2020. № 
2. С. 104–109.
2. Якобчук В. П., 
Симоненко Л. І., 
Баланович Ю. В. 
Формування системи 
публічного 
управління відходами. 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2019. № 10. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1512
3. Довженко В. А., 
Симоненко Л. І., 
Іванюк О. В. 
Проблеми медичного 
обслуговування 
сільського населення 
в умовах політики 
децентралізації влади. 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2019. №9. С. 
83-89. 
4. Сайкевич М. І., 
Симоненко Л. І., 
Захаріна О. В. 
Проблеми оцінки 
ефективності політики 
регіонального 
розвитку. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2018. №6. С. 66–70. 
5. Захаріна О. В., 
Симоненко Л. І., 
Сайкевич М. І. 
Публічно-приватне 
партнерство як 
механізм розвитку 
інфраструктури 
регіону. Державне 
управління: 
удосконалення та 
розвиток. 2018. №2. 
URL: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua 
6. Симоненко Л. І. 
Захаріна О. В., 
Сайкевич М. І. 
Управління 
структурою 
виробництва в 
аграрному секторі. 
Ефективна економіка. 
2018. №2. URL: 



http://www.economy.n
ayka.com.ua 

пп.3: 1. Економічна 
теорія : підруч. / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, 
Н. С. Пугачова. Київ : 
Ліра-К, 2020. 450 с. 
2. Економічна теорія: 
навч. посіб. / В. П. 
Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, О. В. Іванюк, 
І. В. Кравець, І. Л. 
Литвинчук, М. І. 
Сайкевич, Л. І. 
Симоненко, С. В. 
Тищенко, В. А. 
Якобчук, Н. С. 
Пугачова / за заг. ред. 
В. П. Якобчук. 
Житомир : В.Б. 
Котвицький, 2015. 456 
с. 
3. Публічне 
управління та 
адміністрування : 
навч. посіб. / Скидан 
О. В., Якобчук В. П., 
Дацій Н. В., 
Ходаківський  Є.І., 
Симоненко Л.І. [та ін.] 
; за заг ред. О. В. 
Скидана. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 705 с.

пп.8: 1. 
Співвиконавець 
наукової теми 
«Публічне управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», 2021-2025 
рр.
2. Співвиконавець 
наукової теми 
«Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації 
аграрної економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі» 2015-2020рр. 
(номер державної 
реєстрації 
0115U006602). Розділ 
«Дослідження 
пріоритетів розвитку 
постіндустріальної 
моделі агросектору в 
євроінтеграційному 
вимірі» 

пп9: 1. Член журі 4 
етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
«Економіки», наказ 
МОН № 248 від 
11.03.2016 р.
2. Член журі 
фінального етапу 
Всеукраїнського 
учнівського турніру 



юних економістів 
(2016р.); 
3. Член журі (експерт-
консультант) III етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
«Економіки», 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 
рр., (Житомирський 
обласний ІППО).
пп.10: Адміністратор 
ЖНАЕУ з реєстрації 
для складання ЄФВВ 
та ЄВІ при вступі в 
магістратуру, 
ВРЦОЯО (2019 р., 
2020р.).

пп.13.: 1. Сторінка 
курсу «Фінансово-
економічні основи 
державного 
управління» в Moodle 
http://10.0.2.12/course
/view.php?id=2314
2. Сторінка курсу 
«Управління 
ресурсним 
потенціалом 
національної 
економіки» в Moodle 
http://10.0.2.12/course
/view.php?id=2088
3. Сторінка курсу 
«Економічна теорія» в 
Moodle 
http://10.0.2.12/course
/view.php?id=2086
4. Сторінка курсу 
«Державне 
управління 
соціальним та 
гуманітарним 
розвитком» в Moodle 
http://10.0.2.12/course
/view.php?id=2064
5. Сторінка курсу 
«Економіка 
державного сектора» в 
Moodle 
http://10.0.2.12/course
/view.php?id=1010
6. Програма 
виробничої та 
переддипломної 
практики та 
методичні вказівки 
щодо її проходження 
для студентів денної 
та заочної форми 
навчання освітнього 
ступеня «Магістр» 
галузь знань 28 
«Публічне управління 
та адміністрування» 
спеціальність 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» / 
Якобчук В. П., 
Довженко В. А., 
Литвинчук І. Л., 
Симоненко Л. І., 
Іванюк О. В. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2017. 40 с.

пп.14: 1. Науковий 
керівник призера ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
«Економічної теорії», 



Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова (2018 р), 
ІВАНОВА Анастасія, 
студентка факультету 
обліку та фінансів.
2. Науковий керівник 
призерів І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
«Економічної теорії», 
на базі ЖНАЕУ, 
2018р., 2019р.
3. Член 
організаційного 
комітету/журі I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
економічної теорії на 
базі ЖНАЕУ (2016-
2019 рр).
4. Член 
організаційного 
комітету/журі I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
публічного 
управління та 
адміністрування на 
базі ЖНАЕУ (2020 р).

пп.15: 1. Симоненко Л. 
І. Ресурси 
високотехнологічного 
виробництва для 
сталого розвитку. 
Інтелектуальна 
економіка: глобальні 
тенденції та 
національні 
перспективи : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конф. з міжнар. 
участю. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2015. С.144 
151
2. Симоненко Л. І. 
Інноваційний 
потенціал вищої 
освіти. Інтелектуальна 
економіка: глобальні 
тенденції та 
національні 
перспективи : 
матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф., 26 трав. 2016 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2016. С. 228–237.
3. Симоненко Л. І. 
Організаційні 
структури аграрного 
бізнесу як фактор 
економічного 
зростання в галузі 
сільського 
господарства. Наукові 
читання – 2017. 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2017. Т. 
3. С. 195–198.
4. Симоненко Л. І. 
Інституційні межі 



сектору загального 
державного 
управління. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій: 
публічно приватного 
партнерства : 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. форуму, 
27 чер. 2017 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. С. 153–156.
5. Симоненко Л. І. 
Децентралізація як 
інструмент розвитку 
підприємництва в 
регіоні. Соціально-
економічні проблеми 
розвитку регіонів : 
матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф., 24 
трав. 2018 р. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2018. С. 
244–249.
6. Симоненко Л. І. 
Конкурентна модель 
кадрового 
менеджменту в 
системі публічного 
управління. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжнародною участю, 
19 червня 2018 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 467 470.
7. Симоненко Л. І. 
Політика збереження 
бізнесу громади як 
інститут місцевого 
економічного 
розвитку. 
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. 251 
254.
8. Симоненко Л. І. 
Роль держави в 
досягненні цілі 
сталого розвитку міст 
і громад. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : 
матеріали V Міжнар. 
наук.-практ. форуму, 
25 жов. 2019 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. С. 47-51.
9. Симоненко Л. І., 
Подорожна Т. Л., 
Костюк Л. П. 
Проблеми управління 
спільною власністю 
територіальних 



громад на сільських 
територіях. 
Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
сільських територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації : 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., -29 
лист. 2019 р. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2019. С. 
266-270. 
10. Симоненко Л. І. 
Державна політика 
гуманітарного 
розвитку. Інструменти 
і практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
Матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжнародною участю, 
23 черв. 2020 року. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. С. 80-85.
11. Симоненко Л. І., 
Кучерук М. П. 
Реформа державної 
підтримки малих 
агровиробників. 
Механізми управління 
розвитком територій : 
зб. наук. праць. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2020. С. 
179-184.
12. Якобчук В. П., 
Симоненко Л. І., 
Кравець І. В. 
Іноземний досвід 
посилення 
економічної складової 
в підготовці фахівців з 
публічного 
управління. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
Матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю, 23 
черв. 2020 року. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020.
13. Якобчук В. П., 
Симоненко Л. І., 
Кравець І. В. 
Використання 
інструментів мікро- та 
макроекономіки в 
підготовці фахівців у 
сфері публічного 
управління територій. 
Механізми управління 
розвитком територій : 
зб. наук. праць. 
Житомир : Поліський 
національний 
університет, 2020. 
472, С. 165-168



137888 Хант Галина 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
071 Облік і 

оподаткування,
Атестат 

доцента AД 
005524, 
виданий 

26.11.2020

14 Ділова 
іноземна мова 

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Івана Франка 
Диплом з відзнакою 
ТМ № 21223347 від 
30.06.2002 року за 
спеціальністю 
«Педагогічна освіта» 
кваліфікація 
«Бакалавр 
педагогічної освіти, 
вчитель англійської 
мови»

Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Івана Франка 
Диплом з відзнакою 
ТМ № 23457400 від 
30.06.2003 року за 
спеціальністю 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Мова і 
література 
(англійська, 
німецька)» 
кваліфікація «Вчитель 
англійської і 
німецької мов та 
зарубіжної 
літератури»

Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка 
Диплом з відзнакою 
ТМ № 25708345 від 
30.06.2004 року за 
спеціальністю 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Мова та 
література 
(німецька)» 
кваліфікація «Магістр 
педагогічної освіти, 
викладач німецької 
мови і літератури»

Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет 
Диплом з відзнакою 
М18 № 175675 від 
31.12.2018 року за 
спеціальністю «Облік і 
оподаткування» 
кваліфікація «Магістр 
з обліку і 
оподаткування»

Диплом кандидата 
філологічних наук ДК 
№ 024270 від 
23.09.2014 року за 
спеціальністю 
10.02.04 «Германські 
мови» 
Тема: «Національно-
марковані концепти у 
німецькій 
фразеологічній 
картині світу»



Атестат доцента AД 
005524, виданий 
26.11.2020 р.

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/011339-20 
від 28.02.2020 р. 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Упровадження у 
навчальний процес 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
дисципліни «Ділова 
іноземна мова 
(німецька)» 

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. Romanchuk, L., 
Fedonuk, T., & Khant, 
G. (2017). 
Radiomonitoring of 
plant products and soils 
of Polissia during the 
long-term period after 
the disaster at the 
Chornobyl Nuclear 
Power Plant. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems, 8(3), 
444-454. Режим 
доступу: 
https://doi.org/https://
doi.org/10.15421/02176
9 (Web of Science)
2. Lyudmila 
Romanchuk, Tatyana 
Fedonyuk, Viktor 
Pazych, Roman 
Fedonyuk, Galina 
Khant, Anatoly Petruk 
(2018). Assessment of 
the stability of aquatic 
ecosystems 
development on the 
basis of indicators of 
the macrophytes 
fluctuating asymmetry. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, Vol. 4, 
No. 10 (94). Режим 
доступу: 
http://journals.uran.ua
/eejet/article/view/1410
55 (Scopus )

пп. 2: 
1. Хант Г. О. 
Вербальна 
об’єктивація 
національно-
маркованого концепту 
OBRIGKEITSDENKEN 
у німецькомовних 
мас-медійних текстах. 



Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Сер: 
Філологія / гол. ред. 
проф. І. В. Ступак. 
Одеса : Гельветика, 
2016. С. 202–204.
2. Хант Г. О., Разумна 
К. А. Лексичні та 
стилістичні 
особливості сучасного 
англійсько- та 
німецькомовного 
публіцистичного 
дискурсу. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Сер. 
Філологія: 2019. Вип. 1 
(41). С. 174 – 180.
3. Хант Г. О., Усова І. 
В. Запозичення та 
інтернаціоналізація в 
процесі формування 
англомовних 
авіаційних термінів. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Сер. 
Філологія. Соціальні 
комунікації. 2020. 
Том 31 (70) № 2, Ч. 2. 
С. 249 – 253. 
4. Денисенко С., Хант 
Г. Фразеологічна 
картина світу як 
джерело 
етнокультурної 
інформації. Учені 
записки Таврійського 
університету імені В. 
Вернадського. 
Науковий журнал. 
Серія "Філологія. 
Соціальні 
комунікації". 
Сімферополь: Вид-во 
ТНУ, 2017. Т. 15 (64). 
№ 3 (2). С. 188–192.

пп.3: 1. Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. 
Англійська мова : 
навч. посіб. для 
студентів аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 
закладів. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 118 с. 
2. Хант Г. О., Мороз М. 
В. Німецька мова : 
навч. посіб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 160 с.

пп.5. 2016 – 2019 роки 
– асистент проекту 
«Німецько-українська 
співпраця в галузі 
органічного 
землеробства».

пп.8: 1. Член 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України – видання 



«Наукові горизонти» 
(включено до 
категорії Б Переліку 
наукових фахових 
видань України, в 
яких можуть 
публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата 
ветеринарних, 
економічних, 
сільськогосподарських 
та технічних наук зі 
спеціальностей – 051, 
071, 072, 073, 075, 076, 
101, 133, 183, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 
208, 211, 281, 292 
(наказ МОН України 
№ 1643 від 28.12.2019 
р., наказ МОН 
України № 409 від 
17.03.2020 р.).
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Когнітивно-
прагматичний аспект 
вивчення 
комунікативної 
діяльності» (номер 
державної реєстрації 
0119U103683).

пп.9: Член журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
відділення 
«Мовознавство» у 
2017-2018 рр. Накази 
№25 і №32 
Управління освіти і 
науки Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 
01.02.2017 р. та 
02.02.2018 р. 
відповідно.

пп.10: З 2016 року – 
завідувач кафедри 
іноземних мов 
Поліського 
національного 
університету.

пп.14: 1. З 2016 року – 
керівник наукового 
гуртка «Academic 
Writing». Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з німецької 
мови.

пп.17: Перекладацька 
діяльність протягом 
10 років. З 2007 року 
працює в 
перекладацькій 
агенції «Great» на 
посаді перекладача



9926 Мельничук 
Вікторія 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Історія

5 Філософія Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка 
Диплом ТМ № 
35234981 від 
30.06.2008 року за 
спеціальністю 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Історія»,
 кваліфікація «Магістр 
педагогічної освіти, 
викладач історії»

Диплом кандидата 
філософських наук ДК 
№018219 від 21 
листопада 2013 року 
за спеціальністю 
09.00.11 
«Релігієзнавство» 
Тема: «Екологічна 
проблематика у 
православ’ї: 
філософсько-
релігієзнавчий 
аналіз»

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/011318-20 
від 28.02.2020 р. 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Впровадження в 
навчальний процес 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
дисципліни 
«Філософія»

Сертифікат про 
проходження 
стажування KW-
112020/020 від 
06.11.2020 р. у 
Вищому Семінаріумі 
Духовному 
університету UKSW 
(Варшава, Польща) за 
сприяння Польсько-
української фундації 
«Інститут 
Міжнародної 
Академічної та 
Наукової Співпраці» 
за темою «Академічна 
доброчесність»

Професійна 
активність за курсом 
«Філософія» 
1. Мельничук В. В. 
Філософське 
осмислення ролі еліти 
у вирішенні 
глобальних 
екологічних проблем. 
Гілея : науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 2017. 
Вип. №131. С. 292-295.
2. Мельничук В. В. 
Екофілософія як 



поліпарадигмальна 
галузь наукового 
знання. Наукові 
пошуки у ІІІ 
тисячолітті: 
соціальний, правовий, 
економічний та 
гуманітарний виміри : 
зб. тез ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Кропивницький, 7-8 
квітня 2017 р.). 
Кропивницький, 2017. 
С. 183�185.
3. Мельничук В. В. 
Філософські аспекти 
екологічної освіти 
студентів економічних 
спеціальностей. 
Забезпечення якості 
вищої економічної 
освіти: сучасний стан 
та перспективи : зб. 
матеріалів V Наук.-
метод. конф. (Харків, 
09 лютого 2018 р.). 
Харків, 2018. С. 
271�274.
4. Мельничук В. В. 
Наукова еліта в 
умовах євроінтеграції 
України. 
Modernization of 
educational system 
world trends and 
national peculiarities : 
International Scientific 
Conference Proceedings 
(Kanaus, 23 February 
2018). Kanaus, 2018. P. 
161�164.
5. Мельничук В. В. 
Філософські аспекти 
формування 
екологічної свідомості 
студентської молоді. 
Наука. Молодь. 
Екологія – 2018 : 
матеріали XIV Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених 
(Житомир, 17 травня 
2018 р.). Житомир, 
2018. С. 24�27.
6. Мельничук В. В. 
Християнське 
осмислення техніки в 
контексті глобальних 
екологічних проблем: 
філософсько-
релігієзнавчий аналіз. 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 
Вип 1. Філософські 
науки. С. 54-59.
7. Мельничук В.В. 
Релігійна складова 
національної 
ідентичності 
українців. Гілея: 
науковий вісник. 2019. 
Вип. 143 (№4). Ч. 2. 
Філософські науки. С. 
106-109.
8. Kozlovets M. A. 
Horokhova L. V., 
Меlnychuk V. V. 



Humanistic Type of 
Rationality as a Factor 
of the Formation of Co-
Evolution-Innovation 
Strategy for Sustainable 
Development of 
Mankind. 
Гуманітарний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії: 
збірник наукових 
праць. 2019. Вип. 77. 
С. 47-68.
9. Мельничук В. В. 
Соціальна 
відповідальність як 
основа філософії 
бізнесу. Соціально-
економічні проблеми 
розвитку регіонів : 
матеріали III Всеукр. 
наук.-практ. конф., м. 
Житомир, 15 трав. 
2019 р. Житомир, 
2019. С. 179�182.
10. Мельничук В. В., 
Шевчук С.Ф. 
Філософія : 
навчально-
методичний посібник. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. 124 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. Arefiev, V., 
Tymoshenko, O., 
Malechko, T., Domina, 
Zh., Bezkopylny, O., 
Dutchak, Yu., 
Riabchenko, V., 
Garmata, O., Griban, 
G., Rusanivskyi, S., 
Меlnychuk, V., 
Bloshchynskyi, I., & 
Prontenko, K. (2020). 
Methodology of 
differentiation of 
health-improving 
classes in physical 
education for primary 
school students. 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology, 9(7), 134-
143. Retrieved from 
http://www.ijaep.com/i
ndex.php/IJAE/article/
view/1054
2. Mannapova, K., 
Okhrimenko, I., 
Tverdokhvalova, I., 
Bychkova, S., 
Makarenko, P., & 
Меlnychuk, V. (2020). 
Peculiarities of 
Providing Psychological 
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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: 
1. 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.
2. 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
3. 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.
4. 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.
5. 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. 
Київ : 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. Київ : 
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., 
Петраковська О. В. 
Київ : НАСОА,  2016. 



99 с.  

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.
Керівник наукового 
гуртка «Обліково-
аналітичне 
забезпечення 
стратегічних 
управлінських рішень 
та інноваційного 
розвитку 
підприємств»

пп. 15.
1. Maluga N, Shkulipa 
L. The Financial 
Reporting Taxonomy: 
Ukrainian realities and 
International 
experience. Розвиток 
економіки та бізнес-
адміністрування: 
наукові течії та 
рішення : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Київ : 
Національний 
авіаційний 
університет, 2020. 
2. Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю. С., Малюга 
Н. М. Інформаційне 
забезпечення 
управління доданою 
вартістю в процесі 
оцінювання 
результатів діяльності 
підприємств України. 
Бухгалтерский учет и 
анализ. Научно-
практический журнал. 
Минск. 2020. № 12 
(288). С. 28-35 
(РИНЦ)
3. Малюга Н. М., 
Суліменко Л. А. 
Моделювання при 
формуванні облікової 
політики 
підприємства. 



Стратегія розвитку 
України: фінансово-
економічний та 
гуманітарний аспекти 
: матеріали VII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Київ : 
«Інформаційно-
аналітичне 
агентство», 2020. 412 
с. С. 175-178
4. Малюга Н. М. 
Таксономія фінансової 
звітності: українські 
реалії. Підвищення 
конкурентоспроможн
ості національної 
економіки в умовах 
активізації процесів 
євроінтеграційного 
співробітництва : 
матеріали ІІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. (м. 
Житомир, 02-03 
грудня 2020 року). 
Житомир : Вид-во 
Житомирський 
інститут ПрАТ «ВНЗ 
«МАУП», 2020. 176 с. 
C. 48-50
5. 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). Київ : 
ДП «Інформ.-аналіт. 
агентство», 2020. С. 
75-78. 
6. Малюга Н. М. 
Войченко В. В. 
Бухгалтерський облік 
в умовах 
діджиталізації: 
організаційні аспекти. 
Перспективи розвитку 
фінансово-
економічного 
простору України : зб. 
матеріалів  Міжнар.  
наук.-практ.  конф. (м. 
Вінниця,  8-9 квітня 
2020 р.): у 2-х т. Т. 1. 
Ч. 1. / За заг. ред. В.І. 
Мельник. Тернопіль : 
Крок, 2020. С. 240-242
7. Суліменко Л. А., 
Малюга Н. М. 
Особливості 
діяльності стартапів та 
їх облікове 
забезпечення. Облік, 
аналіз, аудит та 
оподаткування: 
сучасна парадигма в 
умовах сталого 
розвитку : зб. 



матеріалів VI Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
присвяченої 20-й 
річниці створення 
кафедри аудиту; 10 
грудня 2020 р. Київ : 
КНЕУ, 2020. 587 с. 
С.124-126
8. Суліменко Л. А., 
Малюга Н. М. 
Формування облікової 
політики 
підприємства щодо 
оплати праці. 
Економіка, облік, 
податки в суспільстві. 
№ 1 (7). 2020. С. 28-31
9. Суліменко Л. А., 
Малюга Н. М. 
Особливості 
бухгалтерського 
обліку на 
підприємствах 
ресторанного 
господарства. 
Економіка, облік, 
податки в суспільстві. 
2020. № 2 (8). С. 30-
33
10. Малюга Н. М., 
Пантелеєв В. 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). Київ : 
ДП «Інформ.-аналіт. 
агенство», 2019. С. 
200-203
11. 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). Київ : 
ДП «Інформ.-аналіт. 
агенство», 2018. С. 
151-155
12. 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 : 
Говерла, 2018. С. 84-
86
13. 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 квіт. 2018 р.). 
Вінниця, 2018. С. 98-
101
14. 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 
доп. 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. Київ : 
«Інформ.-аналіт. 
агентсво», 2017. С. 
296-301
15. 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. Київ :  
«Інформаційно-
аналітичне 
агентство», 2017. С. 
151-155
16. 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). Київ : ДП 
«Інформаційно-
аналітичне 
агентство», 2016. С. 
41-44
17. 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  Київ :  
«Інформаційно-
аналітичне 
агентство», 2016. С. 
162-165
18. 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.). 
Київ : ДВНЗ 
Київський 
національний 
економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана, 
2016. С. 83-86
19. 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. Київ : 
ННЦ «ІАЕ», 2015. С. 
409-413



20. 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. Київ :  
«Інформаційно-
аналітичне 
агентство», 2015. С. 
162-165
21. 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. 
Київ : НАСОА та ТОВ 
«Інтердрук», 2014. С. 
51-54
22. 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.-практ. 
конф., (м. Львів, 16-17 
травня 2014 р.) / відп. 
за вип.: проф. Куцик 
П.О. Львів : ЛКА, 2014. 
С. 279-282

пп. 16: 1. Член 
професійної 
організації Гільдія 
професійних 
внутрішніх аудиторів 
України (сертифікат 
№ 00988 від 
08.06.2018)
2. Академік Академії 
економічних наук 
України (з 2009 р.)
3. Член громадської 
організації «Спілка 



фахівців з обліку і 
оподаткування 
Житомирської 
області»

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, 
2007-2010 рр.

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 Звітність 
підприємства

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» 

Професійна 
активність за курсом 
«Звітність 
підприємства»
1. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С., 
Цегельник Н.І. 
Опорний матеріал для 
забезпечення 
самостійної роботи 
студентів з курсу 
«Звітність 
підприємств» для 
першого 
(бакалаврського) 
рівня за спеціальністю 
071 «Облік і 
оподаткування» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування»  
освітньо-професійної 
програми «Облік і 
оподаткування». 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. 39с.
2. Мороз Ю. Ю. 
Статистична оцінка 
доданої вартості за 
показниками 
фінансової звітності 
підприємств. 
Прикладна 
статистика: проблеми 
теорії та практики. 
2015. № 17. С. 109-114



3. 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.
4. Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю. С. 
Імплементація 
стандартів ЄС з 
бухгалтерського 
обліку до облікової 
політики українських 
підприємств. Облік і 
фінанси. 2017. № 4. С. 
53–57.
5. Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю. С. 
Статистична і 
фінансова звітність в 
системі 
інформаційних 
ресурсів для 
оцінювання розвитку 
бізнесу 
територіальних 
громад.  Наукові 
горизонти. 2018. № 6 
(69). С. 36–46.
6. Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю. С. 
Інформаційне 
забезпечення 
управління 
територіальними 
громадами: аспекти 
статистики і 
фінансової звітності. 
Проблеми економіки. 
2018. № 2 (36). С. 
389–395. 
7. 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.
8. Мороз Ю. Ю., Цаль-
Цалко Ю. С. 
Обліковий аспект 
фінансової інформації 
звіту про управління. 
Розвиток системи 
обліку, аналізу та 
аудиту в Україні: 
теорія, методологія, 
організація : зб. тез 
доп. учасн. ХVII 
Всеукр. наук. конф. 
Київ : Інформ.–аналіт. 
агентство, 2019. С. 
108–116.
9. Мороз Ю. Ю., 



Ейсмонт В. 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.  
10. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Управлінський облік: 
підручник. Житомир: 
ПП «Рута», 2015. 632 
с. 
11. Цал–Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю., 
Суліменко Л.А. 
Фінансовий аналіз: 
підручник. Житомир: 
ПП «Рута», 2012. 609 
с.
12. Аудит: Навч. 
посібник / Ю.С. Цал-
Цалко, Ю.Ю. Мороз., 
Л.А. Суліменко [та 
ін.]; [під заг. ред. Цал-
Цалка Ю.С.]. – 
Житомир: ПП “Рута”, 
2012. – 392 с.
13. Мороз Ю.Ю., 
Цаль-Цалко Ю.С., 
Цегельник Н.І. 
Система 
бухгалтерського 
обліку та звітності в 
управлінні доданою 
вартістю 
підприємства. Сучасні 
виклики та тенденції 
розвитку обліку, 
оподаткування, 
аудиту і звітності в 
Україні й світі. : 
кол.монографія. 
Житомир: ПП «Рута», 
2020. С. 110 – 131.
14. Член громадської 
ради при ГУ ДПС у 
Житомирській області
15. Член громадської 
ради при Державній 
аудиторській службі 
України
16.  Участь у фахових 
вебінарах за темами: 
«Декларація з податку 
на прибуток за 2020 
рік: допоможемо 
заповнити та 
підкажемо як 
подавати» (18.02.2021 
р); «Фінансова 
звітність підприємств 
– 2020: врахувати 
все» (18.02.2021 р); 
«Єдина звітність у дії: 
як звітувати з ПДФО 
та ЄСВ у 2021 році» 
(26.02.2021 р) – 
сертифікати про 
участь Міжнародного 
центру фінансово-
економічного 
розвитку (Цифрове 
видавництво MCFR). 

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. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю.  
Обліково-статистичні 
аспекти вартісного 
оцінювання якості 
зайнятості 
працівників 
підприємства. 
Проблеми економіки. 
2018. №4 (38). С. 338 
– 343.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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. 
7. 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. 
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.
4. 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.  
5.  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.
6.  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. Мороз Ю.Ю., Цаль-
Цалко Ю.С., 
Цегельник Н.І. 
Опорний матеріал для 
забезпечення 
самостійної роботи 
студентів з курсу 
«Звітність 
підприємств» для 
першого 
(бакалаврського) 
рівня за спеціальністю 
071 «Облік і 
оподаткування» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування»  
освітньо-професійної 
програми «Облік і 
оподаткування». 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. 39с.
2. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Опорний матеріал для 
забезпечення 



самостійної роботи 
студентів з курсу 
«Облік і звітність у 
державному секторі» 
для першого 
(бакалаврського) рівні 
за спеціальністю 071 
«Облік і 
оподаткування галузі 
знань» 07 
«Управління та 
адміністрування» 
освітньо-професійної 
програми «Облік і 
оподаткування». 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. 
452с. 
3.  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.
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 ДП 
«Коростишівське 
лісове господарство» , 
ТОВ «Житомирська 
обласна 
сільськогосподарська 
дорадча служба»

121482 Цаль-Цалко 
Юзеф 
Сигізмундов
ич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
доктора наук 
ДД 004846, 

виданий 
09.03.2006, 

Атестат 
професора 

02ПP 004023, 
виданий 

20.04.2006

33 Управлінський 
облік 

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 № 
0001171 від 12.05.2010 
року з надання послуг 
з питань економіки, 
бухгалтерського 
обліку, аналізу 

Сертифікат аудитора 
№ 001987 від 
27.05.1994 року 

Диплом Академіка 
Академії економічних 
наук України зі 
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)

Професійна 
активність за курсом 
«Управлінський 
облік»
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., 
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». 
ЖНАЕУ. 2020.  47 с.   
3. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю., 
Мельник Т. Ю  Облік, 
статистика, аналіз та 
аудит в системі 
контролювання 
фінансових 
результатів 
підприємства: 
монографія. Житомир 
: Рута, 2016. 291 с
4. 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.  
5. 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.
6. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю. 
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. (20–21 жовт. 
2017 р.). Житомир : 
ЖДТУ, 2017. С. 102–
103. 
7. Цаль-Цалко Ю.С. 
Складові 
бухгалтерського 
обліку як функції 
управління 
підприємством в 
умовах ринкової 
економіки. 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. 309-311.
8. 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. 
9. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю. 
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. 
10. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю. 
Обліковий аспект 
фінансової інформації 
звіту про управляння. 
Розвиток системи 
обліку, аналізу та 
аудиту в Україні: 
теорія, методологія, 
організація : зб. тез 
доп. учасн. ХVII 
Всеукр. наук. конф. 
Київ :  Інформ.–
аналіт. агентство, 
2019. С. 108–116. 
11. Цаль-Цалко Ю. С. 
Обліково-податкове 
забезпечення 
управління прибутком 
підприємства. Облік, 
аналіз, аудит та 
оподаткування: 
сучасна парадигма в 
умовах сталого 
розвитку : зб. 
Матеріалів VI Міжнар. 
наук.-практ. конф., 
присвяченої 20-й 
річниці створення 
кафедри аудиту; 10 
грудня 2020 р. Київ, 
КНЕУ, 2020. С. 520 – 
523
12.  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.
13.  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.
14. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Система 
бухгалтерського 
обліку та звітності в 
управлінні доданою 
вартістю 
підприємства. Сучасні 
виклики та тенденції 
розвитку обліку, 
оподаткування, 
аудиту і звітності в 
Україні й світі. : 
кол.монографія. 
Житомир: ПП «Рута», 
2020. С. 110 – 131.
15. Член Громадської 
ради при 
Житомирській 
обласній державній 
адміністрації, голова 
комісії з питань 
бюджету, державної і 
комунальної 
власності, 
інвестиційної 
діяльності 
16. Член Колегії 
Департаменту 
фінансів 
Житомирської 
облдержадміністрації
17. Член Ради з питань 
залучення інвестицій 
при Житомирській 
облдержадміністрації

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.
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Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Опорний матеріал для 
забезпечення 
самостійної роботи 
студентів з курсу 
«Облік і звітність у 
державному секторі» 
для першого 
(бакалаврського) рівні 
за спеціальністю 071 
«Облік і 
оподаткування галузі 
знань» 07 
«Управління та 
адміністрування» 
освітньо-професійної 
програми «Облік і 
оподаткування». 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. 
452с.  
2. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю. 
Статистична і 
фінансова звітність в 
системі 
інформаційних 
ресурсів для 
оцінювання розвитку 
бізнесу 
територіальних 
громад. Наукові 
горизонти. 2018. № 6 
(69). С. 36–46.
3. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю. 
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.
4. 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. 
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.
6. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю. 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.
7. Цаль-Цалко Ю. С. 
Розвиток сільських 
територіальних 
громад заснований на 
циркулярній 
економіці та її 
інформаційно-
обліковому 
забезпеченні. 
Становлення 
механізму публічного 
управління розвитком 
територій як 
пріоритет державної 
політики 
децентралізації : зб. 
наук. пр. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. С. 318–
321.
8. 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. 75–80.
9. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю. 
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.
10. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю., 
Цегельник Н.І. Роль 
облікових 
інструментів в 
попередженні 
корупції. Актуальні 
проблеми обліково-
аналітичного 
забезпечення в умовах 
переходу до Індустрії 
4.0: міжнародна 
науково-практична 
конференція. Рівне: 
НУВГП, 2020. С. 130 – 
131.
11. Цаль-Цалко Ю. С., 
Мороз Ю. Ю., 
Цегельник Н.І. 
Облікове 
забезпечення процесу 
контролювання якості 
державних закупівель 
за бюджетними 
програмами. 
Актуальні проблеми 
обліково-
аналітичного 
забезпечення в умовах 
переходу до Індустрії 
4.0: міжнародна 
науково-практична 
конференція. Рівне: 
НУВГП, 2020. С. 196 – 
197.
12. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю. 
Державна власність: 
аспекти контролю і 
аудиту в процесі 
управління. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи : кол. 
монографія / за ред. І. 
А. Мельничука. 
Житомир : Рута, 2019. 
С. 183–194.
13. Досвід роботи в 
державному секторі - 
Житомирське обласне 
управління сільського 
господарства на 
посадах начальників 



відділів: обліку і 
звітності; 
впровадження 
прогресивних форм 
господарювання - 17 
років.

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. Проректор з 
навчальної роботи 
Поліського 
національного 



університету (2009 – 
2018 рр.) 
2. Керівник 
Інформаційно-
дорадчого центру з 
обліку, оподаткування 
та аудиту з підготовки 
фахівців спеціальності 
"Облік і 
оподаткування" 
Поліського 
національного 
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». 
ЖНАЕУ. 2020.  47 с.  
3. Цаль-Цалко Ю.С., 
Мороз Ю.Ю., 
Цегельник Н.І. 
Опорний матеріал для 
забезпечення 
самостійної роботи 
студентів з курсу 
«Облік і звітність у 



державному секторі» 
для першого 
(бакалаврського) рівні 
за спеціальністю 071 
«Облік і 
оподаткування галузі 
знань» 07 
«Управління та 
адміністрування» 
освітньо-професійної 
програми «Облік і 
оподаткування». 
Житомир: Поліський 
національний 
університет, 2020. 
452с. 
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.
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15.01.2018 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.053.01 у 
Житомирському 
державному 
університеті імені 
Івана Франка.
3. Чупріна Олена 
Вадимівна (диплом 
кандидата 
педагогічних наук ДК 
№ 054433 від 15 
жовтня 2019 р.). 
Дисертацію захищено 
02.07.2019 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.05 у 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка

пп8: 1. Керівник 
наукової теми 
«Формування 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
здобувачів вищої 
освіти» (Державний 
реєстраційний номер 
0120U104048, дата 
реєстрації 
29.09.2020).
2. Член редакційної 
колегії періодичного 
наукового видання 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка та вищої 
школи економіки в 
Будогощи "Українська 
полоністика"

пп10: Завідувач 
кафедри 



лінгвометодики та 
культури фахової 
мови Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (наказ 
№550-к від 02.12.2014 
р.) до 19.08.2019 р.

пп11: Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.053.01 у 
ЖДУ ім. І.Франка 
(відповідно до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України № 326 
від 04.04.2018 р.) до 
вересня 2019 р.
2. Офіційний опонент 
кандидатських і 
докторських 
дисертацій:
2.1. Нагрибельна І. А. 
"Самостійна робота в 
системі підготовки 
майбутніх учителів до 
навчання української 
мови в початкових 
класах" – дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
– теорія та методика 
навчання (українська 
мова). Херсон, грудень 
2016 р. Захист 
відбувся 15.12.2016 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 67.051.03 в 
Херсонському 
державному 
університеті.
2.2. Грона Н. В. 
"Система підготовки 
студентів 
педагогічного 
коледжу до 
формування у 
молодших школярів 
текстотворчих умінь" 
– дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
– теорія та методика 
навчання (українська 
мова). Київ, березень 
2018 р. Захист 
відбувся 01.03.2018 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.05  у 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка.
2.3. Гриджук О. Є. 
"Теоретико-методичні 
засади формування 
мовнокомунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
лісотехнічних 
спеціальностей" – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 



– теорія та методика 
навчання (українська 
мова). Херсон, травень 
2018 р. Захист 
відбувся 25.05.2018 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 67.051.03 в 
Херсонському 
державному 
університеті.
2.4. Ростикус Н. П. 
"Система ситуаційних 
вправ як засіб 
формування 
діалогічного 
мовлення учнів 
початкових класів" – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(українська мова), 
Київ, березень 2019 р. 
Захист відбувся 
06.03.2019 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.05  у 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка.
2.5. Томашівська М. 
М. "Фoрмувaння 
прoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi 
мaйбутнiх учитeлiв 
музики зacoбaми 
укрaїнcькoгo 
нaрoднoгo музичнoгo 
миcтeцтвa"   
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, Житомир, 
січень 2020 р. Захист 
відбувся 15.01.2020 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.053.01 у 
Житомирському 
державному 
університеті імені 
Івана Франка.
пп14: 1. Директор 
Експериментально-
тематичного центру 
навчальної та 
науково-
дослідницької 
діяльності ЖДУ ім. І. 
Франка (Наказ по 
університету про 
створення №44 від 
28.01.2013 р.; 
Положення про ЕТЦ 
затверджено від 
24.12.2012) до 
19.08.2019 р.
2. Керівник гуртка 
сценічної мови при 
ННІ педагогіки 
(протокол №5 від 
24.11.17, наказ № 108 



від 24.11.2017 р.). 
Автор 2-х п’єс для 
Студентського театру-
лабораторії ЖДУ ім. І. 
Франка. Студенти 
здобули гран-прі в 
номінації «Сценічне 
мистецтво» на 7-му 
Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі 
дитячої творчості 
«Весняні барви-2018 
за п’єсу «Вечірня 
зустріч, або дрес-код 
інкогніто» (ГО 
«Талановиті діти 
України», м. Київ, 
2018р.), та за п’єсу 
«Солянка з медом» 
(режисер-
постановник з .а. 
України Л. Берелет)   
гран-прі в номінації 
«Сценічне мистецтво» 
на 8-му 
Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі 
дитячої творчості 
«Весняні барви-2019». 
За обидві п’єси 
студентський театр 
також нагороджено 
дипломами лауреата 
обласного 
інформаційно-
просвітницького 
літературно-
мистецького онлайн-
конкурсу «Мистецькі 
джерела психічного 
здоров’я 
Житомирщини-2019» 
у номінації «театр». 
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв перше місце на 
I етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням (2020 
р.) – Ісаєв В., студент 
групи ПУА 18-2 
факультету економіки 
та менеджменту.
4. Керівництво 
студентами, які посіли 
перше місце у I турі 
Міжнародного 
конкурсу з української 
мови ім. П. Яцика 
(2019 р.) – Саган І., 
студентка групи ЕП-19 
факультету економіки 
та менеджменту; у 
2020 році – 
Селюченко В. , 
студент групи П-20-1 
факультету екології і 
права.

пп15: 1. Климова 
Катерина, Чупріна 
Олена. Проблеми та 
шляхи використання 
мультимедійних 
технологій у сучасній 
початковій школі. 
Актуальні проблеми 
лінгводидактики. 



2017. С. 74 77.
2. Климова К. Я. 
Проблема 
професійної 
комунікативної 
підготовки 
майбутнього вчителя 
засобами медіаосвіти. 
Професійна освіта в 
умовах інтеграційних 
процесів: теорія і 
практика : зб. наук. 
Праць. Житомир : ФО-
П «Н. М. Левковець», 
2017. У 2-х ч.  Ч. І.  С. 
265 269.  
3. Климова К. Я. 
Профорієнтаційна 
робота класичного 
університету в 
закладах профільної 
середньої освіти. 
Підготовка фахівців у 
контексті становлення 
Нової української 
школи : зб. наук. 
праць. Житомир : ФО-
П «Н. М. Левковець», 
2018. У 2-х ч.  Ч. І.  С. 
58 61.
4. Климова К. Я.  
Формування навичок 
сценічного мовлення 
у студентів 
класичного 
університету в 
контексті творчого 
розвитку особистості. 
Проблеми і 
перспективи 
формування 
лінгвокультурної 
особистості засобами 
рідного слова : зб. 
наук. праць (до 35-
річчя кафедри 
лінгвометодики та 
культури фахової 
мови) / За ред. проф. 
К. Я. Климової. 
Житомир : Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2016. С. 85-88.
5. Климова К. Я.  
Значення художньої 
літератури як 
особливого виду 
мистецтва у площині 
формування техніки 
сценічного читання у 
студентської та 
учнівської молоді. 
Актуальні проблеми 
текстотворення у 
лінгводидактичній та 
мистецтвознавчій 
площинах: збірник 
наукових праць (за 
матеріалами 
міжрегіонального 
науково-методичного 
семінару) /за ред. К.Я. 
Климової. Житомир : 
Видавництво ЖДУ ім. 
І.Франка, 2017. С. 150-
153.
6. Климова К. Я. 
«Мовне обличчя» 
сучасного студента як 
активного учасника 
мережевого 



спілкування. 
Формування базових і 
фахових 
компетентностей 
студентів у закладах 
вищої освіти :  
матеріали наук-практ 
конф Житомир : Рута, 
2020. С. 15  16.
7. Климова К. Я. 
Наукова комунікація 
здобувачів вищої 
освіти у процесі 
дослідницької 
діяльності. Актуальні 
проблеми 
лінгводидактики в 
сучасному освітньому 
середовищі : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-
конференції (з 
міжнародною участю), 
6  лист. 2020 року 
Тернопіль : Вектор, 
2020. С. 37-39.
8. Климова К. Я. 
Творчий розвиток 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
сфери туризму. Нові 
технології навчання : 
зб. наук. праць. ДНУ 
«Інститут 
модернізації змісту 
освіти». Житомир : 
Видавець О.О.Євенок, 
2020. Вип. 94. С. 162 – 
166.
9. Климова К. Я. 
Розвиток критичного 
мислення студентів у 
процесі роботи з 
інформаційними 
джерелами. Вісник 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка. 
Педагогічні науки. 
2020. Вип. 1 (42), 
2020. С. 90-96.

пп16: Дійсний член 
Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки 
«Полісся» (диплом 
ПА № 009, виданий 
23 лютого 2017 р.).

193035 Ярмолюк 
Олена 
Феліксівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
магістра, 

Державний 
агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
050106 Облік і 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 054130, 
виданий 

01.01.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039120, 
виданий 

01.01.2014

14 Бухгалтерськи
й облік 
господарської 
діяльності 

Державний 
агроекологічний 
університет
Диплом з відзнакою 
ТМ № 23523362 від 
05.09.2003 року за 
спеціальністю «Облік і 
аудит» кваліфікація 
магістра за фаховим 
спрямуванням

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 054130 від 
08.07.2009 року за 
спеціальністю 
08.00.09 
«Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит 



за видами 
економічної 
діяльності» 
Тема: «Облік 
земельних ресурсів в 
сільськогосподарських 
підприємствах»

Атестат доцента 12ДЦ 
№ 039120 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету від 
26.06.2014 року 
кафедри 
бухгалтерського 
обліку

Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о експерта-дорадника 
№ 0001512 від 
23.11.2010 року з 
надання соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань 
бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004602-17 
від 23.10.2017 року 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Інноваційні підходи 
до формування 
компетентностей 
фахівців з питань 
організації 
бухгалтерського 
обліку на 
підприємстві» 

Сертифікат з 
проходження курсу 
«Етика професійного 
бухгалтера» на 
освітній платформі 
Prometheus від 
07.07.2020 року 
(https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/ff27e6c1bb7f473ea350
45242191cbc4)

Сертифікат з 
проходження курсу 
«Складання прогнозу 
місцевого бюджету: 
теорія і практичні 
аспекти» на освітній 
платформі Prometheus 
від 08.11.2020 року 
(https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/6b0ab583267e4de98a
b7b7e15c799bb8)

Сертифікат з 
проходження курсу 
«Протидія та 
попередження булінгу 



(цькуванню) в 
закладах освіти» на 
освітній платформі 
Prometheus від 
23.11.2020 року 
(https://courses.promet
heus.org.ua:18090/cert
/123360b31f5948bd819
3c34f431a5436)

Професійна 
активність за курсом 
«Бухгалтерський 
облік господарської 
діяльності» 
1. Ярмолюк О. Ф., 
Киян А. В. Облік і 
контроль розрахунків 
з постачальниками та 
підрядниками. 
Молодий вчений. 
2015. № 9 (24). С. 77–
80. 
2. Ярмолюк О. Ф., 
Киян А. В. 
Особливості облікової 
політики щодо 
ресурсного потенціалу 
підприємства. 
Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. 2016. Вип. 
11. URL: http://global-
national.in.ua/archive/
11-2016/190.pdf.
3. Ярмолюк О. Ф., 
Шишка Р. С. 
Організаційно-
методичні аспекти 
обліку капітальних 
інвестицій. Облік і 
фінанси. 2019. №1 
(83). С. 71–82.
4. Ярмолюк О. Ф., 
Шишка Р. С. 
Теоретичні аспекти 
відображення 
земельних ресурсів 
сільськогосподарських 
підприємств в обліку. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Сер. 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. 2019. 
Вип. 24. Ч.3. С. 142–
148.
5. Ярмолюк О. Ф. Стан 
та перспективи обліку 
та оподаткування 
суб’єктів малого 
підприємництва. 
Сучасні виклики та 
тенденції розвитку 
обліку, 
оподаткування, 
аудиту і звітності в 
Україні й світі: 
колективна 
монографія. Житомир 
: Рута, 2020. С. 76-94.
6. Organizational and 
Managerial Aspects of 
Automation in the 
Internal Accounting of 
an Enterprise / 
Dmytrenko, О. М., 
Yarmoliuk, О. F., 



Kudlaieva, N. V., 
Sysoieva, I. M., 
Borkovska, V. V., 
Demianyshyna, O. A. 
International Journal of 
Economics and 
Business 
Administration. Volume 
VIII, Special Issue 1, 
2020 pp. 154-165. URL: 
https://www.ijeba.com/
journal/533#.
7. Ярмолюк О. Ф. 
Організація обліку у 
стартап-компаніях: 
проблеми та 
перспективи. 
Економіка, облік, 
податки в суспільстві. 
№1(7). 2020. С. 35-36.
8. Ярмолюк О. Ф. 
Бухгалтерський 
аутсорсинг як фактор 
ефективного розвитку 
стартап-компаній. 
Економіка, облік, 
податки в суспільстві. 
№2(8). 2020. С.36-37.
9. Сертифікат 
«1С:Профессионал» 
ПБУ80005566 на 
знання особливостей 
та застосування 
програми 
«1С:Бухгалтерія 8» 
для України від 
05.07.2013 р.
10. Сертифікат 
Міністерства 
цифрової 
трансформації 
України з 
проходження курсу 
«Відкриті дані для 
бізнесу» від 
30.06.2020 р.
11. Сертифікат 
Міністерства 
цифрової 
трансформації 
України з 
проходження курсу 
«Переведення бізнес-
процесів в онлайн» від 
27.01.2021 р.
12. Сертифікат 
Міністерства 
цифрової 
трансформації 
України з 
проходження курсу 
«Фінансова 
грамотність для 
підприємців» від 
28.01.2021 р.
13. Сертифікат 
Міжнародного центру 
фінансово-
економічного 
розвитку (Цифрове 
видавництво MCFR) 
вебінару на тему: «Що 
треба знати 
бухгалтеру про облік 
та оцінку біологічних 
активів» (19.11.2019 
р).
14. Сертифікат 
Міжнародного центру 
фінансово-
економічного 



розвитку (Цифрове 
видавництво MCFR) 
вебінару на тему: 
«Непростий пакет 
звітності спрощенця 4 
групи» (27.01.2021 р).
15. Сертифікат 
Міжнародного центру 
фінансово-
економічного 
розвитку (Цифрове 
видавництво MCFR) 
вебінару на тему: 
«Помилки в 
податковій накладній: 
виправити не можна 
залишити» 
(23.11.2020 р).
16. Сертифікат 
Міжнародного центру 
фінансово-
економічного 
розвитку (Цифрове 
видавництво MCFR) 
вебінару на тему: «І 
етап податкової 
реформи – 2021. Чи 
скасують РРО?» 
(03.12.2020 р).
17. Сертифікат 
Міжнародного центру 
фінансово-
економічного 
розвитку (Цифрове 
видавництво MCFR) 
Відеотренінгу на тему: 
«Адміністрування 
податків 2020: чи 
будете «без вини 
винуваті» (15.01.2021 
р).

Види і результати 
професійної 
діяльності відповідно 
до п. 30 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності 
Постанова КМУ № 
1187 від 30.12.2015 
року
пп.1: Dmytrenko, M.O., 
Yarmoliuk, F.O., 
Kudlaieva, N., Sysoieva, 
I., Borkovska, V., & 
Demianyshyna, O. 
(2020). Application of 
modern software for 
improving the 
economic analysis 
accounting efficiency at 
enterprises. Journal of 
management 
Information and 
Decision Sciences, 
23(5), 649-660. URL: 
https://www.abacadem
ies.org/journals/month
-december-year-2020-
vol-23-issue-5-journal-
jmids-past-issue.html

пп.2: 1. Ярмолюк О. 
Ф., Шишка Р. С. 
Удосконалення 
документального 
відображення 
операцій з 
земельними 
ресурсами. 
Інфраструктура 



ринку. 2019. № 30. 
URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/journals/201
9/30_2019_ukr/88.pdf
. 
2. Ярмолюк О. Ф. 
Особливості обліку 
оренди земель 
сільскогосподарського 
призначення в умовах 
застосування МСФЗ 
(IFRS) 16 «Оренда». 
Ефективна економіка. 
2019. №5. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/5_20
19/62.pdf. 
3. Ярмолюк О. Ф., 
Дмитренко О. М. 
Особливості 
ідентифікації 
капітальних 
інвестицій в 
бухгалтерському 
обліку. Ефективна 
економіка. 2020. №9. 
URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/9_20
20/60.pdf.

пп.3: 1. Ярмолюк О. 
Ф., Савченко Р. О., 
Погосова А. В. 
Професійні версії 
програмних продуктів 
«1С:Підприємство» : 
навч.-метод. посіб. 
для студ. ОКР 
«Бакалавр» спец. 
«Облік та аудит». 
Житомир : Рута, 2014. 
192 с.  
2. Ярмолюк О. Ф., 
Киян А. В. Облікова 
політика 
підприємства: навч. 
посіб. для студентів 
ОКР «Магістр» 
спеціальності «Облік 
та аудит». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 156 с.

пп.8: 1. 
Співвиконавець 
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. Співвиконавець 
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).

пп. 11. Офіційний 
опонент:
1. Остапчук Сергій 
Миколайович - 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
економічних наук на 
тему «Бухгалтерський 
облік земель 
сільськогосподарськог
о призначення» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 
08.00.09 - 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності) (2015 р.);
2. Воляк Леся 
Романівна на тему: 
«Обліково-аналітичне 
забезпечення 
управління природно-
ресурсним 
потенціалом 
сільськогосподарських 
підприємств» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
економічних наук зі 
спеціальності 
08.00.09 - 
бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за 
видами економічної 
діяльності) (2015 р.). 

пп.13: 1. Методичні 
вказівки для 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 
дисципліни «Облікова 
політика 
підприємства» денної 
та заочної форми 
навчання ОКР 
«Магістр» 
спеціальності 
8.03050901 «Облік та 
аудит» / О. Ф. 
Ярмолюк, А. В. Киян. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2015. 43 с. 
2. Конспект лекцій з 
дисципліни «Облікова 
політика 
підприємства» денної 
та заочної форми 
навчання ОКР 
«Магістр» 
спеціальності 
8.03050901 «Облік та 



аудит» / О. Ф. 
Ярмолюк, А. В. Киян. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2015. 110 с. 
3. Конспект лекцій з 
дисципліни «Облік і 
звітність в 
оподаткуванні» для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання ОКР 
«Бакалавр» 
спеціальності 
6.030509 «Облік і 
аудит» / О. Ф. 
Ярмолюк, А. В. Киян. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2015. 82 с. 
4. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни «Облік і 
звітність в 
оподаткуванні» для 
студентів 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» денної та 
заочної  форми 
навчання / О. Ф. 
Ярмолюк. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 20 с. 

пп.14. 1. Підготовка 
переможця (диплом ІІ 
ступеня) 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту – Мілевської 
М. В. (Наказ МОН від 
07.07.2014 № 800)
2. Підготовка 
переможця (диплом 
ІІІ ступеня) 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту – Махоріної К. 
Ю. (Наказ МОН від 
2015 р. №756)
3. Співкерівник гуртка 
«Оптимізація 
облікового 
забезпечення 
податкових 
розрахунків суб’єктів 
господарювання». 

пп.15: 1. Ярмолюк О. 
Ф., Киян А. В. 
Облікове 
забезпечення 
управління 
розрахунками з 
постачальниками та 
підрядниками. 
Розвиток 
бухгалтерського 
обліку : теорія, 
професія, 
міжпредметні зв'язки 
: зб. матеріалів ІХ 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. Київ, 26 лют. 



2015 р. Київ : ННЦ 
«ІАЕ», 2015. С. 76–79.
2. Ярмолюк О. Ф., 
Киян А. В., Савченко 
Н. М. «1С: Бухгалтерія 
8» як запорука якісної 
підготовки кадрів. 
Нові інформаційні 
технології в освіті : зб. 
тез 8-ої наук.-практ. 
конф. / за заг. ред. 
к.ф.-м.н., доц. В. П. 
Шевченка. К. : 
Кафедра. 2015. С. 90–
93. 
3. Ярмолюк О. Ф. 
Перспективи 
відображення в обліку 
податкових різниць. 
Проблеми інтеграції 
облікових підсистем 
фінансового, 
податкового, 
управлінського і 
статистичного обліку 
в умовах гармонізації 
законодавства 
України до вимог 
Європейських 
стандартів : зб. тез 
доп. на ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф., 27 січ. 2015 р. 
Житомир : Рута, 2015. 
Ч. 1. С. 46–48.
4. Ярмолюк О. Ф. 
Особливості 
оподаткування 
експортних операцій. 
Організація 
управлінського обліку 
для забезпечення 
розвитку інноваційної 
моделі економічного 
зростання 
підприємств : зб. тез 
доп. магістрів та наук. 
статей викладачів 
кафедри бухгалтер. 
обліку за 
результатами 
досліджень в 2013-
2014 навч. році. 
Житомир : Рута, 2015. 
С. 106–114.
5. Ярмолюк О. Ф. 
Розвиток малого 
підприємництва в 
Україні: облік та 
оподаткування. 
Економіка, фінанси, 
облік та право: аналіз 
тенденцій та 
перспектив розвитку: 
зб. тез доповідей 
міжнар. наук.-практ. 
конф. (Полтава, 5 
берез. 2020 р.): у 5 ч. 
Полтава : ЦФЕНД, 
2020. Ч. 3. С. 50-52.
6. Ярмолюк О. Ф. 
Особливості 
оподаткування 
суб’єктів малого 
бізнесу в Україні. 
«Science and Global 
Studies»: Abstracts of 
scientific papers of II  
International  Scientific  
Conference (Bratislava, 
Slovakia, 31 March 



2020) / Financial And 
Economic Scientific 
Union, 2020. С. 38-42. 
7. Ярмолюк О.Ф. 
Формування 
компетентностей 
фахівців з 
бухгалтерського 
обліку в умовах 
запровадження 
МСФЗ. Нові 
інформаційні 
технології управління 
бізнесом: зб. тез III 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. (Київ, 12 лют. 
2020 р.) Київ: Спілка 
автоматизаторів 
бізнесу, 2020. С. 226–
228.

пп.16. 1. Член 
Громадської 
організації «Спілка 
фахівців з обліку і 
оподаткування 
Житомирської 
області»
2. Член громадської 
організації 
«Житомирське 
товариство науковців 
польського 
походження»
3. Член редакційної 
колегії журналу 
«Економіка, облік, 
податки в суспільстві» 
(Житомир)

186779 Суліменко 
Олександр 
Григорович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
кИЇВСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. 
шЕВЧЕНКА, 

рік закінчення: 
1988, 

спеціальність:  
історія КПРС

32 Історія і 
культура 
України

Київський державний 
університет ім. Т.Г. 
Шевченка
Диплом ПВ №769098 
від 24 червня 1988 
року
за спеціальністю 
«Історія»,
кваліфікація історик, 
викладач історії та 
суспільствознавства

Диплом кандидата 
історичних наук ДК 
№ 018312 
від 9.04.2003 року за 
спеціальністю 
07.00.05 «Етнологія»
Тема: «Німці Волині 
(кінець XVIII – 
початок XX ст.).

Атестат доцента ДЦ 
№ 010826 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету від 
21.04.2005 року 
кафедри гуманітарної 
освіти

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/0045576-17 
від 23.10.2017 р. 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 



України за темою: 
«Тестова методика 
контролю якості 
освіти на прикладі 
дисципліни «Історія 
та культура України»

Професійна 
активність за курсом 
«Історія та культура 
України» 
1. Суліменко О. Г., 
Мельничук І. А. 
Господарські та 
культурно-релігійні 
взаємовпливи 
української та 
німецької громад 
Волині (кінець XIX – 
початок XX століть). 
Гілея: науковий 
вісник: зб. наукових 
праць. Вип. 115(12). 
Київ : ВІР, 2016. С. 24–
27.
2. Суліменко О. Г., 
Мельничук І. А. 
Трагічна доля німців 
Житомирщини у 20-х 
- середині 30-х рр. ХХ 
ст. Гілея: науковий 
вісник: зб. наук. 
праць. Вип. 131. Київ : 
Гілея, 2018. С. 60–63.
3. Суліменко О. Г., 
Мельничук І. А. Німці 
Волині – 
Житомирщини в 40–
50-х рр. XX ст. та 
процеси їх 
реабілітації. Гілея: 
науковий вісник: зб. 
наук. праць. Вип. 133. 
Київ : Гілея, 2018. С. 
27–30.
4. Суліменко О. Г., 
Мельничук І. А. 
Оперативний наказ 
НКВС № 00439 1937 
р. та його наслідки 
для німецького 
населення 
Житомирщини. Гілея: 
науковий вісник: зб. 
наукових праць. Вип. 
129(2). Київ :  Гілея, 
2018. С. 32–36.
5. Суліменко О. Г., 
Мельничук І. А. 
Німецька колонізація 
Волинської губернії в 
ХІХ – на початку ХХ 
ст. (історіографічний 
огляд німецькомовних 
джерел). Гілея: 
науковий вісник. зб. 
наук.  Вип. 142 (№ 3). 
Київ :  Гілея, 2019. С. 
104–107.
6. Суліменко О. Г., 
Мельничук І. А. 
Релігійні вірування 
німців-колоністів 
Волинської губернії в 
ХІХ – на початку ХХ 
ст. Етнічна історія 
народів Європи: зб. 
наук. праць. Вип. 57. 
Київ : КНУ ім. Т. 
Шевченка, 2019. С. 
44–48.



7. Суліменко О. Г., 
Мельничук І. А. 
Господарське та 
культурне життя 
чехів-переселенців 
Волинської губернії в 
кінці XIX на початку 
XX ст. Етнічна історія 
народів Європи. зб. 
наук. праць. Вип. 60. 
Київ : Вид-во КНУ ім. 
Т. Шевченка, 2020. С. 
35-43.
8. Суліменко О. Г. 
Чехи Волині-
Житомирщини в 20-
30-х роках XX ст. 
Гілея: науковий 
вісник: зб. наук. 
праць. Вип. 156 (№ 5). 
Київ : Гілея, 2020. С. 
124–128.
9. Суліменко О. Г., 
Суліменко Л. А. 
Аналіз благодійної 
діяльності в 
єврейських 
поселеннях 
Волинської губернії в 
ХІХ столітті. 
Соціально-економічні 
проблеми розвитку 
регіонів : матеріали ІV 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 15 трав. 2020 р. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020, С. 217-221. 
10. Суліменко О. Г., 
Суліменко Л. А. 
Аналіз розвитку 
сільського 
господарства в Україні 
на початку ХХ 
століття: уроки для 
сьогодення. Наукові 
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Полтава: ЦФЕНД, 
2020. Ч. 4. С. 38 – 40
8. Савченко Н. М., 
Савченко Р. О. 
Зменшення 
корисності об’єктів 
бухгалтерського 
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2020 р.). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. С. 51-
52
9. Сертифікат про 
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проблеми, рішення: 
тези доп. 1-ї Всеукр. 
наук.- техн. конф. 19-
20 жовт. 2018 р. 
Житомир : О. О. 
Евенюк, 2018. С. 82–
83. 
5. Моделювання 
процесу управління 
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системи 
управлінського 
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інновацій обліково-
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забезпечення сталого 
розвитку сучасного 
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Управлінський 
контроль: 



унікальність чи 
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Сучасні проблеми 
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Оцінка системи 
управлінського 
контролю в 
неприбуткових 
організаціях. 
Проблеми обліку, 
аудиту, аналізу та 
оподаткування в 
умовах глобалізації 
економіки : матеріали 
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Співробітництво 
освіти і бізнесу: 
проблеми та шляхи 
розв’язання. Нові 
інформаційні 
технології управління 
бізнесом : матеріали II 
Всеукр. наук.-практ. 
конф., 14 лютого 2019 
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автоматизаторів 
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Управлінський 
контроль проектів. 
Сучасні проблеми 
обліку, аналізу, аудиту 
й оподаткування 
суб’єктів 
господарської 
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Особливості 
формування облікової 
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оподаткування та 
контроль в умовах 
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економічної інтеграції 
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Проблеми підготовки 
спеціалістів з 
бухгалтерського 
обліку та шляхи їх 



вирішення в сучасних 
умовах. Нові 
інформаційні 
технології управління 
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автоматизаторів 
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переваг та недоліків 
МСФЗ 8 «Операційні 
сегменти». Сучасний 
стан та перспективи 
розвитку економіки, 
обліку, фінансів та 
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корисності об’єктів 
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педагогічних 
працівників, 
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податки в суспільстві. 
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пп.18: 1. 
Співвиконавець із 
надання науково-
консультаційних 
послуг Луцькому 
національному 
технічному 
університету з 
«Комплексної 
автоматизації системи 
бухгалтерського 
обліку UA-Бюджет» 
код послуги ДК 021-
2015: 79210000-9 
«Бухгалтерські та 
аудиторські послуги 
(договір про надання 
науково-
консультативних 
послуг № 3/2020 від 3 



лютого 2020 р.) 
2.  Співвиконавець із 
надання науково-
консультаційних 
послуг Дніпровському 
національному 
університету 
залізничного 
транспорту ім. 
академіка В. Лазаряна 
з «Комплексної 
автоматизації системи 
бухгалтерського 
обліку UA-Бюджет» 
код послуги ДК 021-
2015: 79210000-9 
«Бухгалтерські та 
аудиторські послуги 
(договір про надання 
науково-
консультативних 
послуг № 103 від 1 
грудня 2020 р.)
3. Наукове 
консультування 
Приватного 
підприємства "Бізнес-
Софт Про"

158138 Фомін 
Микола 
Павлович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Військову 
інженерну 

радіотехнічну 
академію ППО 

ім.Маршала 
Радянського 

Союзу 
Гаворова Л.А., 
рік закінчення: 

1977, 
спеціальність:  
радіотехнічна, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 068636, 
виданий 

01.01.1984, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
057014, 
виданий 

01.01.1988

36 Прикладна 
математика, 
математичні 
моделі та 
логіка для 
економістів

Військова інженерна 
радіотехнічна 
академія ППО ім. 
Маршала Радянського 
Союзу Говорова Л.А.
Диплом Б-1 №519020 
від 28.06 1977 р за 
радіотехнічною 
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військова техніка»
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р. Національного 
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біоресурсів і 
природокористування 
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«Характеристика 
основних видів 
контролю успішності 
студентів з 
дисципліни»
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математика, 
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економістів» 
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Богатиренко Р. С., 
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3. Журавлев В. Ф., 
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пп.3: 1. Фомін М. П., 
Богатиренко Р. С., 
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ЖНАЕУ, 2016. 196 с.
2. Журавльов В. П., 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П. 
Прикладна 
математика для 
економістів: навч. 
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3. Журавльов В. П, 
Слюсаренко І. П., 
Фомін М. П., Ярош Я. 
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П. Системи 
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методичні вказівки до 
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Фомін. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2020. 36 с.
2. Журавльов В. П. 
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3. Журавльов В. П. 
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Фомін. Житомир : 
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пп.14: Керівник гуртка 
«Криптовалюта».

пп.17: Досвід 
практичної роботи 31 
рік.

19144 Русак Олена 
Петрівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державна 

агроекологічна 
академія 

України, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності 
підприємства, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

044090, 
виданий 

29.09.2015

11 Прикладна 
економічна 
статистика та 
аналіз 
господарської 
діяльності 

Житомирська 
державна 
агроекологічна 
академія України, м. 
Житомир
Диплом ТМ № 
12188444 від 
09.06.2000 року за 
спеціальністю
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
підприємства»,  
кваліфікація 
«Менеджер 
зовнішньоекономічної 
діяльності»

Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 062649 від 
10.11.2010 року за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємств (за 
видами економічної 
діяльності)» 
Тема: «Розвиток та 
підвищення 
ефективності 
підприємств з 
виробництва 
продукції 
птахівництва»

Атестат доцента ДЦ 
№ 044090 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету від 
29.09.2015 року 
кафедри аналізу і 
статистики ім. І.В. 
Поповича

Свідоцтво про 



підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004566-17 
від 23.10.2017 р. 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Сучасні підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Економічний аналіз» 
у вищій школі»;

Сертифікат, що 
засвідчує 180 
академічних годин по 
проходженню 
стажування (в т.ч. 60 
год. в Інституті Жана 
Урбана Сандала, 
Норвегія (згідно 
програми обміну-2020 
Договору про 
співпрацю між 
ЖНАЕУ та даною 
установою) та 120 год. 
дистанційної роботи, 
4-12 березня 2020 р..

Сертифікат, що 
засвідчує 
проходження курсу 
навчання з підготовки 
тренерів-
консультантів за 
професійною 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
державних службовців 
та посадових осіб 
місцевого 
самоврядування з 
питань місцевого 
економічного 
розвитку обсягом 4,8 
навчального кредиту 
ECTS (144 год), з 21 
травня по 26 червня 
2019 року.

Професійна 
активність за курсом 
«Прикладна 
економічна 
статистика та аналіз 
господарської 
діяльності»
1. Русак О. П., 
Паламарчук Т. М. 
Аналіз розвитку 
агробізнесу в 
контексті формування 
територіального 
маркетингу. Наукові 
горизонти 
«SCIENTIFIC 
HORIZONS». 2020. № 
3 (88). С. 34-44.
2. Микитюк В. М., 
Паламарчук Т. М., 
Русак О. П. Аналіз і 
перспективи розвитку 
агробізнесу: 
регіональний аспект.  
Наукові горизонти, 
«Scientific Horizont». 
2019. № 3 (76). С. 30-



37.
3. Паламарчук Т. М., 
Русак О. П. Аналіз 
національного 
розвитку органічного 
виробництва в умовах 
євроінтеграції. Наук. 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. Сер. 
Міжнародні 
економічні відносини 
та світове 
господарство. 2018. 
Вип. 18,ч. 2. С. 125-
130.
4. Чугаевская С., Русак 
Е. Тенденции 
развития украинской 
экономики: 
статистический 
аспект. Wybrane 
problemy zarzadzania i 
ekonomii: monograph, 
Starachowice, Poland, 
2018. С. 78-95. 
5. Русак О. П., 
Паламарчук Т. М. 
Ідентифікація ризиків 
в умовах забезпечення 
сталого розвитку 
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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

ПР10. Розуміти 
теоретичні засади 
аудиту та вміти 
застосовувати 
його методи і 
процедури

Практика на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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 
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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 



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

деканату

Управлінський облік 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

Звітність 
підприємства

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 звітність у 
фінансово-кредитних 
установах

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 звітність у 
державному секторі

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 обліку, 
оподаткування, аудиту 
і аналітичної роботи в 
комп’ютеризованих 
системах на 
підприємстві 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
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; 
підсумкова оцінка захисту 
звіту



Практика на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

ПР19. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, безпеки 
життєдіяльності 
співробітників та 
здійснювати 
заходи щодо 
збереження 
навколишнього 
середовища

Фізичне виховання традиційні і нетрадиційні 
методи фізичного 
удосконалення:  
загальнорозвиваючі, 
професійно-прикладні та 
спеціально підготовчі 
вправи видів спорту; 
загальні педагогічні та 
валеологічні засоби; основні 
вправи з легкої атлетки, 
гімнастики, спортивні ігри, 
атлетизм тощо; 
нетрадиційні системи 
фізичних вправ і видів 
спорту, обрані з 
урахуванням фізкультурних 
і спортивних інтересів 
студентів; загартування, 
гігієнічні природні фактори, 
реабілітації та рекреаційні 
засоби; психорегулюючі та 
психогігієнічні засоби

поточний контроль 
(педагогічні і лікарсько-
педагогічні спостереження, 
усне і письмове опитування 
студентів, виконання 
контрольних завдань, вправ 
і тестів); модульний 
контроль (виконання 
контрольних тестів і 
нормативів); підсумковий 
контроль проводиться з 
метою оцінки кінцевих 
результатів фізичного 
виховання в кінці кожного 
семестру і здійснюється під 
час проведення залікової 
сесії

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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 на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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 на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 



виробництві; 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

ПР18. Аналізувати 
розвиток систем, 
моделей і методів 
бухгалтерського 
обліку на 
національному та 
міжнародному 
рівнях з метою 
обґрунтування 
доцільності їх 
запровадження на 
підприємстві

Національна та 
міжнародна економіка

аналізу і моделювання 
ситуацій; інструктивно-
практичні; кейсів; 
«мозковий штурм»; 
дискусійні, ігрові; імітаційні 
і частково пошукові; 
практично-орієнтовані; 
демонстраційні; метод 
проектування

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

Бухгалтерський облік 
господарської 
діяльності 

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

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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 облік  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

Управлінський облік 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

Звітність практично-орієнтовані; поточний (первинний), 



підприємства 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

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

Облік на 
підприємствах 
зарубіжних країн

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 звітність у 
фінансово-кредитних 
установах

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 звітність у 
державному секторі

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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з 
бухгалтерського 
обліку та звітності

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань

ПР17. Вміти 
працювати як 
самостійно, так і в 
команді, 
проявляти 
лідерські якості та 
відповідальність у 
роботі, 
дотримуватися 
етичних принципів, 
поважати 
індивідуальне та 
культурне 

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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



різноманіття
Філософія інформаційно-рецептивні; 

репродуктивні; аналітичні; 
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

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

традиційні та інноваційні: 
вправи, творчі завдання 
(есе); проблемні методи 
навчання (евристична і 
проблемно-пошукова 
бесіда), метод створення 
емоційно-моральних 
ситуацій, метод аналізу 
життєвих ситуацій і ін.; 
методи інтерактивного 
(комунікативного) навчання 
(дискусії, навчальні ділові 
ігри тощо); "мозкова атака"; 
методи інтерв’ювання, 
проєктів, портфоліо

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

Ділова іноземна мова практично-орієнтовані;  
імітаційні і частково 
пошукові; імітаційні; 
дискусійні (внутрішні 
(зовнішні) кола (inside / 
outside circles); мозковий 
штурм (brain storm);  
читання зигзагом (jigsaw 
reading); обмін думками 
(think-pair-share); парні 
інтерв’ю (pair-interviews); 
Roundtable; Scientific debate; 
Competition in small groups; 
Judicial sitting; метод 
проектів)

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

Організація бізнесу і 
діловодства

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
навчальної 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 
університету; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Практика на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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 на 
виробництві за 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 

оцінка оформлення звіту 
про практику на 



професійною 
діяльністю

частково-пошукові виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

Історія і культура 
України

проблемно-хронологічний; 
історико-порівняльний; 
дискусійні; практично-
орієнтовані; імітаційні і 
частково пошукові; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; проблемного 
викладу матеріалу 

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

ПР16. Володіти та 
застосовувати 
знання державної 
та іноземної мови 
для формування 
ділових паперів і 
спілкування у 
професійній 
діяльності

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

традиційні та інноваційні: 
вправи, творчі завдання 
(есе); проблемні методи 
навчання (евристична і 
проблемно-пошукова 
бесіда), метод створення 
емоційно-моральних 
ситуацій, метод аналізу 
життєвих ситуацій і ін.; 
методи інтерактивного 
(комунікативного) навчання 
(дискусії, навчальні ділові 
ігри тощо); "мозкова атака"; 
методи інтерв’ювання, 
проєктів, портфоліо

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

Ділова іноземна мова практично-орієнтовані;  
імітаційні і частково 
пошукові; імітаційні; 
дискусійні (внутрішні 
(зовнішні) кола (inside / 
outside circles); мозковий 
штурм (brain storm);  
читання зигзагом (jigsaw 
reading); обмін думками 
(think-pair-share); парні 
інтерв’ю (pair-interviews); 
Roundtable; Scientific debate; 
Competition in small groups; 
Judicial sitting; метод 
проектів)

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

ПР15. Володіти 
загальнонауковими 
та спеціальними 
методами 
дослідження 
соціально-
економічних явищ і 
господарських 
процесів на 
підприємств

Філософія інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; аналітичні; 
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

Прикладна 
математика, 
математичні моделі та 
логіка для економістів

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемного 
викладання, евристичні, 
частково-пошукові

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

Прикладна 
економічна статистика 

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 

поточний (первинний), 
покращувальний 



та аналіз 
господарської 
діяльності 

пошукові; інформаційно-
рецептивні; динамічні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

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

Прикладна економіка практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

ПР14. Вміти 
застосовувати 
економіко-
математичні 
методи в обраній 
професії

Прикладна 
математика, 
математичні моделі та 
логіка для економістів

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемного 
викладання, евристичні, 
частково-пошукові

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

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

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

Управлінський облік 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

ПР13. 
Усвідомлювати 
особливості 
функціонування 
підприємств у 
сучасних умовах 
господарювання та 
демонструвати 
розуміння їх 
ринкового 
позиціонування

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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

Національна та 
міжнародна економіка

аналізу і моделювання 
ситуацій; інструктивно-
практичні; кейсів; 
«мозковий штурм»; 
дискусійні, ігрові; імітаційні 
і частково пошукові; 
практично-орієнтовані; 
демонстраційні; метод 

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



проектування

Прикладна економіка практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Організація бізнесу і 
діловодства

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
навчальної 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 
університету; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Економічна теорія лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда; навчальні 
дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; 
створення ситуацій 
зацікавленості (метод 
цікавих аналогій тощо)

поточний (завдання з 
категорії логічних пар, 
самооцінювання, перехресне 
оцінювання, тести, групові 
та індивідуальні завдання, 
розрахункові задачі, усні 
відповіді); модульний та 
підсумковий контроль 
(тести)

ПР12. 
Застосовувати 
спеціалізовані 
інформаційні 
системи і 
комп’ютерні 
технології для 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування

Практика на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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 на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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



Організація обліку, 
оподаткування, аудиту 
і аналітичної роботи в 
комп’ютеризованих 
системах на 
підприємстві 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
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; 
підсумкова оцінка захисту 
звіту

Звітність 
підприємства

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

Фінанси, податки і 
казначейська справа

практично-орієнтовані; 
інформаційно-рецептивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Інформаційні 
комп’ютеризовані 
програми в економіці

практично-орієнтовані; 
інформаційно-рецептивні; 
динамічні; аналітичні; 
навчальні модулі; імітаційні 
(імітація професійної 
діяльності); комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні

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

Фінансовий облік  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

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 



бухгалтерського 
обліку та звітності

Управлінський облік 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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

ПР11. Визначати 
напрями 
підвищення 
ефективності 
формування 
фінансових 
ресурсів, їх 
розподілу та 
контролю 
використання на 
рівні підприємств 
різних 
організаційно-
правових форм 
власності

Фінанси, податки і 
казначейська справа

практично-орієнтовані; 
інформаційно-рецептивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Управлінський облік 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

Прикладна економіка практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

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

ПР22. Розуміти і 
реалізувати свої 
права і обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності вільного 

Філософія інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; аналітичні; 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 
частково пошукові

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



демократичного 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні

формами і графіком 
деканату

Національна та 
міжнародна економіка

аналізу і моделювання 
ситуацій; інструктивно-
практичні; кейсів; 
«мозковий штурм»; 
дискусійні, ігрові; імітаційні 
і частково пошукові; 
практично-орієнтовані; 
демонстраційні; метод 
проектування

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

Право в управлінні 
підприємством 

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; імітаційні 
(імітація професійної 
діяльності); дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Практика на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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 на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

Історія і культура 
України

інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; аналітичні; 
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

ПР09. 
Ідентифікувати 
та оцінювати 
ризики 
господарської 
діяльності 
підприємств

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

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



Прикладна економіка практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Менеджмент та 
маркетинг

аналізу і моделювання 
ситуацій; інструктивно-
практичні; кейсів; ігрові; 
імітаційні і частково 
пошукові; практично-
орієнтовані

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

Управлінський облік 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

Право в управлінні 
підприємством 

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; імітаційні 
(імітація професійної 
діяльності); дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Організація бізнесу і 
діловодства

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
навчальної 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 
університету; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Звітність 
підприємства

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

ПР08. Розуміти 
організаційно-
економічний 

Менеджмент та 
маркетинг

аналізу і моделювання 
ситуацій; інструктивно-
практичні; кейсів; ігрові; 

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



механізм 
управління 
підприємством та 
оцінювати 
ефективність 
прийняття рішень 
з використанням 
обліково-
аналітичної 
інформації

імітаційні і частково 
пошукові; практично-
орієнтовані

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

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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

Управлінський облік 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 бізнесу і 
діловодства

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
навчальної 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 
університету; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Практика на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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 на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з 
бухгалтерського 
обліку та звітності

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Прикладна економіка практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові
аналізу і моделювання 
ситуацій; інструктивно-
практичні; кейсів; ігрові; 
імітаційні і частково 
пошукові; практично-
орієнтовані

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

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

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

ПР07. Знати 
механізми 
функціонування 
бюджетної і 
податкової систем 
України та 
враховувати їх 
особливості з 
метою організації 
обліку, вибору 
системи 
оподаткування та 
формування 
звітності на 
підприємствах

Облік і звітність у 
державному секторі

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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з 
бухгалтерського 
обліку та звітності

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Фінанси, податки і практично-орієнтовані; поточний (первинний), 



казначейська справа інформаційно-рецептивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Право в управлінні 
підприємством 

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; імітаційні 
(імітація професійної 
діяльності); дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Облік і звітність у 
фінансово-кредитних 
установах

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 на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми 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 на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми 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

ПР06. Розуміти 
особливості 
практики 
здійснення обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту та 
оподаткування 
діяльності 
підприємств різних 
форм власності, 
організаційно-
правових форм 

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

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



господарювання та 
видів економічної 
діяльності

Бухгалтерський облік 
господарської 
діяльності 

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

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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 облік  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

Управлінський облік 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

Фінанси, податки і 
казначейська справа

практично-орієнтовані; 
інформаційно-рецептивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Звітність 
підприємства

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 на 
підприємствах 
зарубіжних країн

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 звітність у 
фінансово-кредитних 
установах

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 звітність у 
державному секторі

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 бізнесу і 
діловодства

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
навчальної 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 
університету; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Організація обліку, 
оподаткування, аудиту 
і аналітичної роботи в 
комп’ютеризованих 
системах на 
підприємстві 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
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; 
підсумкова оцінка захисту 
звіту

Практика на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 



повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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 на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з 
бухгалтерського 
обліку та звітності

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Організація 
первинного обліку на 
підприємстві 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
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; 
підсумкова оцінка захисту 
звіту

ПР05. Володіти 
методичним 
інструментарієм 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту 
та оподаткування 
господарської 
діяльності 
підприємств

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з 
бухгалтерського 
обліку та звітності

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Практика на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 



тем програми практики на 
виробництві; 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 на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

Організація обліку, 
оподаткування, аудиту 
і аналітичної роботи в 
комп’ютеризованих 
системах на 
підприємстві 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
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; 
підсумкова оцінка захисту 
звіту

Прикладна 
математика, 
математичні моделі та 
логіка для економістів

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемного 
викладання, евристичні, 
частково-пошукові

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

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

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

Бухгалтерський облік 
господарської 
діяльності 

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

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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 облік  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

Управлінський облік 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

Фінанси, податки і 
казначейська справа

практично-орієнтовані; 
інформаційно-рецептивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Звітність 
підприємства

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 на 
підприємствах 
зарубіжних країн

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 



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

деканату

Облік і звітність у 
фінансово-кредитних 
установах

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 звітність у 
державному секторі

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 бізнесу і 
діловодства

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
навчальної 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 
університету; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Організація 
первинного обліку на 
підприємстві 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
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; 
підсумкова оцінка захисту 
звіту

ПР04. Формувати й 
аналізувати 
фінансову, 
управлінську, 
податкову і 
статистичну 
звітність 
підприємств та 
правильно 
інтерпретувати 

Інформаційні 
комп’ютеризовані 
програми в економіці

практично-орієнтовані; 
інформаційно-рецептивні; 
динамічні; аналітичні; 
навчальні модулі; імітаційні 
(імітація професійної 
діяльності); комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні

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

Прикладна пояснювально-ілюстративні, поточний (первинний), 



отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень

математика, 
математичні моделі та 
логіка для економістів

репродуктивні, проблемного 
викладання, евристичні, 
частково-пошукові

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

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

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

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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 облік  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

Управлінський облік 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

Фінанси, податки і 
казначейська справа

практично-орієнтовані; 
інформаційно-рецептивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Звітність 
підприємства

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

Облік на 
підприємствах 
зарубіжних країн

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 звітність у 
фінансово-кредитних 
установах

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 звітність у 
державному секторі

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 обліку, 
оподаткування, аудиту 
і аналітичної роботи в 
комп’ютеризованих 
системах на 
підприємстві 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
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; 
підсумкова оцінка захисту 
звіту

Практика на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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 на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з 
бухгалтерського 
обліку та звітності

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Бухгалтерський облік 
господарської 
діяльності 

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

ПР03. Визначати 
сутність об’єктів 
обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і 
місце в 
господарській 
діяльності

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

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

Бухгалтерський облік 
господарської 
діяльності 

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

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 

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

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



організаціях 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

Управлінський облік 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 

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

Фінанси, податки і 
казначейська справа

практично-орієнтовані; 
інформаційно-рецептивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Звітність 
підприємства

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 на 
підприємствах 
зарубіжних країн

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 звітність у 
фінансово-кредитних 
установах

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 звітність у 
державному секторі

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 



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

формами і графіком 
деканату

Практика на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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 на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з 
бухгалтерського 
обліку та звітності

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Фінансовий облік  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

ПР02. Розуміти 
місце і значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової та 
статистичної 
систем в 

Облік і звітність у 
фінансово-кредитних 
установах

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



інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково-
аналітичної 
інформації у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної, 
економічної і 
екологічної 
відповідальності 
підприємств

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

Облік і звітність у 
державному секторі

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 бізнесу і 
діловодства

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
навчальної 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 
університету; підсумкова 
оцінка захисту звіту

Організація 
первинного обліку на 
підприємстві 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
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; 
підсумкова оцінка захисту 
звіту

Організація обліку, 
оподаткування, аудиту 
і аналітичної роботи в 
комп’ютеризованих 
системах на 
підприємстві 

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
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; 
підсумкова оцінка захисту 
звіту

Практика на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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 на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з 
бухгалтерського 
обліку та звітності

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Облік на 
підприємствах 
зарубіжних країн

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

Звітність 
підприємства

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

Фінанси, податки і 
казначейська справа

практично-орієнтовані; 
інформаційно-рецептивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 

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



матеріалу і частково 
пошукові

Управлінський облік 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

Національна та 
міжнародна економіка

аналізу і моделювання 
ситуацій; інструктивно-
практичні; кейсів; 
«мозковий штурм»; 
дискусійні, ігрові; імітаційні 
і частково пошукові; 
практично-орієнтовані; 
демонстраційні; метод 
проектування.

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

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

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

Прикладна економіка практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Менеджмент та 
маркетинг

аналізу і моделювання 
ситуацій; інструктивно-
практичні; кейсів; ігрові; 
імітаційні і частково 
пошукові; практично-
орієнтовані

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

Бухгалтерський облік 
господарської 
діяльності 

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

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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 



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

деканату

Фінансовий облік  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

ПР01. Знати та 
розуміти 
економічні 
категорії, закони, 
причинно-
наслідкові та 
функціональні 
зв’язки, які існують 
між процесами та 
явищами на різних 
рівнях економічних 
систем

Історія і культура 
України

проблемно-хронологічний; 
історико-порівняльний; 
дискусійні; практично-
орієнтовані; імітаційні і 
частково пошукові; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; проблемного 
викладу матеріалу 

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

Філософія інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; аналітичні; 
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

Економічна теорія лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда; навчальні 
дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; 
створення ситуацій 
зацікавленості (метод 
цікавих аналогій тощо)

поточний (завдання з 
категорії логічних пар, само 
оцінювання, перехресне 
оцінювання, тести, групові 
та індивідуальні завдання, 
розрахункові задачі, усні 
відповіді); модульний та 
підсумковий (тести)

Національна та 
міжнародна економіка

аналізу і моделювання 
ситуацій; інструктивно-
практичні; кейсів; 
«мозковий штурм»; 
дискусійні, ігрові; імітаційні 
і частково пошукові; 
практично-орієнтовані; 
демонстраційні; метод 
проектування

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

Прикладна 
математика, 
математичні моделі та 
логіка для економістів

пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемного 
викладання, евристичні, 
частково-пошукові

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

Прикладна 
економічна статистика 
та аналіз 
господарської 
діяльності 

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; динамічні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; імітаційні (імітація 
професійної діяльності); 
дискусійні; проблемного 
викладу матеріалу і 

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



частково пошукові
Прикладна економіка практично-орієнтовані; 

імітаційні і частково 
пошукові; інформаційно-
рецептивні; репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Менеджмент та 
маркетинг

аналізу і моделювання 
ситуацій; інструктивно-
практичні; кейсів; ігрові; 
імітаційні і частково 
пошукові; практично-
орієнтовані

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

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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 облік  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

Управлінський облік 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

Фінанси, податки і 
казначейська справа

практично-орієнтовані; 
інформаційно-рецептивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Звітність 
підприємства

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

Право в управлінні 
підприємством 

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; імітаційні 
(імітація професійної 
діяльності); дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Практика на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві за 
спеціальністю; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві за професійною 
діяльністю; 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 на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про виробничу практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
практики на виробництві за 
професійною діяльністю; 
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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з 
бухгалтерського 
обліку та звітності

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

ПР23. Зберігати 
та примножувати 
досягнення і 
цінності 
суспільства на 
основі розуміння 
місця предметної 
області у загальній 

Історія і культура 
України

інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; аналітичні; 
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



системі знань, 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
ведення здорового 
способу життя

Філософія інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; аналітичні; 
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

Фізичне виховання традиційні і нетрадиційні 
методи фізичного 
удосконалення:  
загальнорозвиваючі, 
професійно-прикладні та 
спеціально підготовчі 
вправи видів спорту; 
загальні педагогічні та 
валеологічні засоби; основні 
вправи з легкої атлетки, 
гімнастики, спортивні ігри, 
атлетизм тощо; 
нетрадиційні системи 
фізичних вправ і видів 
спорту, обрані з 
урахуванням фізкультурних 
і спортивних інтересів 
студентів; загартування, 
гігієнічні природні фактори, 
реабілітації та рекреаційні 
засоби; психорегулюючі та 
психогігієнічні засоби.

поточний контроль 
(педагогічні і лікарсько-
педагогічні спостереження, 
усне і письмове опитування 
студентів, виконання 
контрольних завдань, вправ 
і тестів): модульний 
контроль (виконання 
контрольних тестів і 
нормативів); підсумковий 
контроль проводиться з 
метою оцінки кінцевих 
результатів фізичного 
виховання в кінці кожного 
семестру і здійснюється під 
час проведення залікової 
сесії

Бухгалтерський облік 
господарської 
діяльності 

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

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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 облік  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

Управлінський облік 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 



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

формами і графіком 
деканату

Звітність 
підприємства

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

ПР20. Виконувати 
професійні функції 
з урахуванням 
вимог соціальної 
відповідальності, 
трудової 
дисципліни, вміти 
планувати та 
управляти часом

Практика на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

Менеджмент та 
маркетинг

аналізу і моделювання 
ситуацій; інструктивно-
практичні; кейсів; ігрові; 
імітаційні і частково 
пошукові; практично-
орієнтовані

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

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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 бізнесу і 
діловодства

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про навчальну практику; 
перевірка повноти і якості 
висвітлення тем програми 
навчальної 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 
університету; підсумкова 
оцінка захисту звіту



Практика на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

ПР21. Розуміти 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної, правової 
держави

Фінансовий облік  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

Управлінський облік 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

Фінанси, податки і 
казначейська справа

практично-орієнтовані; 
інформаційно-рецептивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; комп’ютерне 
моделювання господарських 
ситуацій; дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Звітність 
підприємства

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 на 
підприємствах 
зарубіжних країн

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

Право в управлінні 
підприємством 

практично-орієнтовані; 
імітаційні і частково 
пошукові; імітаційні 
(імітація професійної 
діяльності); дискусійні; 
проблемного викладу 
матеріалу і частково 
пошукові

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

Облік і звітність у 
фінансово-кредитних 
установах

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 звітність у 
державному секторі

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 на 
виробництві за 
спеціальністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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 на 
виробництві за 
професійною 
діяльністю

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; 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

Атестаційний інформаційно-дослідницькі аналіз відповідей та оцінка 



кваліфікаційний 
екзамен з 
бухгалтерського 
обліку та звітності

та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

правильності розв’язання 
завдань 

Організаційні основи 
професіограми 
спеціальності на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях

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

Атестаційний 
кваліфікаційний 
екзамен з аналізу, 
контролю, 
оподаткування і 
аудиту

інформаційно-дослідницькі 
та практично-орієнтовані; 
частково-пошукові

аналіз відповідей та оцінка 
правильності розв’язання 
завдань 

Бухгалтерський облік 
господарської 
діяльності 

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

Історія і культура 
України

проблемно-хронологічний; 
історико-порівняльний; 
дискусійні; практично-
орієнтовані; імітаційні і 
частково пошукові; 
інформаційно-рецептивні; 
репродуктивні; 
інструктивно-практичні; 
аналітичні; навчальні 
модулі; проблемного 
викладу матеріалу 

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

 


